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 ‘ଆହ� ାନ’ ଇ-ପତି� କାେର ପ$ୂ�ତଃ େମୗଳିକ, अପ�କାଶିତ େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ହW 
େଲଖାର ମାନ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଉପାେଦୟତା ଆଧାରେର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ 
େକୗଣସି େବନାମୀ େଲଖା ଉପେର ଆମର େକୗଣସି କ\�ବ� / ଦାୟିତ�  ରହିବ 
ନାହW େଲଖାେର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ] ତଥ� ଏବଂ ବିଚାର େଲଖକ,ର ସ"ୂ$� 
ନିଜସ�, ତାହା ଉପେର ସ"ାଦକ କି^ା ପ�କାଶକ, ସହମତି ରହିବ େବାଲି େକୗଣସି 
ଲିଖିତ ନିୟମ ନାହW ଯଦିଓ ପ�େତ�କ େଲଖାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼ିବା ଏବଂ 
ବୁଝିବାପେର ହW ପ�କାଶନ େହତୁ ନିବ�ାଚନ କରାଯାଇଥାଏ ତଥାପି େଲଖାର 
ଶତପ�ତିଶତ ସତ�ତାର ଦାବୀ େକବଳ େଲଖକ,ର େକୗଣସି େଲଖାକୁ େନଇ 
ଉଠିଥିବା ବିବାଦର ଉ\ରଦାୟିତ�  େକବଳ େଲଖାର ମଳୂ େଲଖକ,ର, ଏଥିେର 
ସ"ାଦକ କି^ା ପତି� କାର େକୗଣସି ଉ\ରଦାୟିତ�  ରହିବ ନାହW 

 ଏହି ପତି� କାର େକୗଣସି अଂଶ ବା େଲଖା ସ"ାଦକ, ଲିଖିତ अନୁମତି ବିନା 
अନ� େକୗଣସି ମାଧ�ମ (ପତ�  ପତି� କା / ଗଣମାଧ�ମ / ସ^ାଦପତ�  ଇତ�ାଦି)େର 
ପ�କାଶିତ କରିବା अପରାଧ େବାଲି ଧରିନିଆଯିବ ପ�େତ�କ େଲଖା ଉପେର 
ସ"ୂ$� अଧିକାର େଲଖକ,ର ରହିବ, େସ ଚାହWେଲ ତାହାକୁ େଫସବୁକ ଏବଂ 
ଟି� ଟର ଆଦି ଗଣମାଧ�ମେର କି^ା अନ� ମାଧ�ମେର ପ�କାଶିତ କରିପାରିେବ  

ପବିତ�  ଦଶହରା ଉdବ ଏବଂ କୁମାରପ$ୂ�ମୀ ଉପଲେe 
ଆହ� ାନର अଗଣିତ ପାଠକପାଠିକା, େଲଖକେଲଖିକା, 
ଶୁଭାକାଂeୀ ବfୁ ମାନ,ୁ ତଥା ସମ] ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,ୁ 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ତରଫରୁ अେନକ ଶୁେଭgା 
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 େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଏହି ପତି� କା ପାଇଁ େଲଖା ପଠାଉଛkି େସମାନ,ୁ ବିନୀତ 

अନୁେରାଧ, େସମାେନ େଧୖଯ��ର ସହ ପତି� କାର ପ�କାଶନକୁ अେପeା କରm 

ପତି� କା ପ�କାଶିତ େହବାପେର ପେର େଯଉଁ ବfୁମାେନ ଇେମଲ୍ ମାଧ�ମେର େଲଖା 

ପଠାଇଥିେବ େସମାନ,ୁ ତୁରk ଇେମଲ -ାରା ପତି� କାର ପ�କାଶନ ସ^fୀୟ 

ସଚୂନା େପ�ରଣ କରାଯିବ  

 ଆପଣମାେନ ଜାଣkି ଏହି ପତି� କା େକୗଣସି ବ�ବସାୟିକ ବା ଲାଭଜନକ 

ପତି� କା ନୁେହଁ, େତଣୁ ଏହାକୁ ଧାଯ�� ସମୟ ମଧ�େର ପ�କାଶନ କରିବା, 

କାଯ��ବ�]ତା ଭିତେର ସnବ େହଉନାହW, େତଣୁ ପ�ାୟତଃ ପ�େତ�କ ମାସେର କିଛି 

ଦିନ ବିଳ^ େହଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମଁୁ ବ�oିଗତ ଭାବେର eମାପ�ାଥ�ୀ 

 ବାର^ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବfୁ େଲଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରି ପଠାଉ 

ନାହାkି, ଆଉ ଯଦି େସମାନ,ୁ अଧିକ ବାଧ� କରାଯାଏ, ଉଣାअଧିେକ େଲଖା 

ପଠାଉଥିବା ନେବ ପ�ତିଶତ େଲଖକ େଲଖା ପଠାଇବା ବp କରିେଦେବ, କାରଣ 

େସମାନ,ୁ ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ଆେସନି େତଣୁ େଯମିତି ବି େହଉ ଏହି 

ପତି� କାକୁ ପ�େତ�କ ମାସେର ପ�କାଶନ କରିବା େମାର ଲe� େତଣୁ େମାର 

ବ�]ବହୁଳ ଜୀବନଚଯ��ାେର ସୀମିତ ସମୟର ସଦୁପେଯାଗ କରିବା ଉେqଶ�େର 

ଏହି ପତି� କାକୁ ପ�କାଶିତ କରୁଛି ଏବଂ କରୁଥିବି ମଧ� ଆପଣ ମାନ, ସହେଯାଗ 

ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ, ନିକଟେର ଋଣୀ 

    ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, , , , ସ"ାଦକସ"ାଦକସ"ାଦକସ"ାଦକ    

େଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନାେଲଖକ ମାନ, ପାଇଁ ସଚୂନା    



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  5 

ସ"ାଦକୀୟ     ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ  ୧୫ 

କାହାଣୀ ବିଭାଗ -           ୨୮ 

ସୁେନଲି ସିଂହ     अେଶାକ ବିଶ�ାଳ     ୨୯ 

ସବ�ଂସହା     ପୁuିତା େଜନା     ୩୭ 

ଚେରୖବତି ଚେରୖବତି   ପ�େମାଦ କୁମାର ପwା    ୪୬ 

ସyାନ     ସସିEତା ସାହୁ     ୫୭ 

ଆଖି      ସୁବଳ ମହାପାତ�      ୬୪ 

ଭଡ଼ାଘର     ବି{ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ+ନାୟକ  ୭୦ 

େମା େଦଇ     ପରମିତା ମିଶ�     ୮୩ 

ବଦ୍ ମାସ     ପରମିତା ମିଶ�     ୯୦ 

ଏକଦା     ବିନୟ ମହାପାତ�      ୯୪ 

ସଂପକ�     ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ   ୧୦୩ 

ଦୀପତଳ अfାର    अନସୟୂା ପwା     ୧୦୬ 

ଏମିତି ଲାେଗ    ହିେତଶ ମହାପାତ�      ୧୦୯ 

େଖାଲାମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନା ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୧୧୨ 

अତୀତ     ଆେଲାକ କୁମାର ରାଉତ   ୧୧୭ 

ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�ସଚୂୀପତ�     
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କୁ�      େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ    ୧୨୪ 

ବୀରପ�ସବିନୀ    अ��ନା ପ+ନାୟକ    ୧୨୯ 

ତୁମପାଇଁ ଚିଠି    ପି�ୟ,ା ସାହୁ     ୧୩୨ 

ପ�ତିକି�ୟା     ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ ମିଶ�    ୧୩୮ 

ସୁକନ�ା     ସୁଷମା ପରିଜା     ୧୪୦ 

ଆତ,     େସୗମ�ା ସୁଚରିତା େସଣ    ୧୪୭ 

େଲଲି, ଏକ अମଲୂ� ରତ�   ସୀତାରାମ ଦାଶ     ୧୫୨ 

अରଖା-ଭିନ�  ଏକ ମଣିଷ   ନେରp�  ସାହୁ     ୧୫୭ 

ନିରୀହ ଝିअଟିଏ    ସୀତାରାମ ଦାଶ     ୧୬୧ 

କବିତା ବିଭାଗ           ୧୭୦ 

ମା ଆସୁଛkି    ଧିେରନ୍ ବାଗ୍     ୧୭୧ 

ନବରାତ� ୀ     ସେkାଷ ପ+ନାୟକ    ୧୭୩ 

ମହିଷା ମq�ନୀ    ଦୀପକ ଷଡ଼�ୀ     ୧୭୫ 

ଆସ ତୁେମ ମା    ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି    ୧୭୭ 

ଜଗତଜନନୀ    ସନମେଦବୀ     ୧୭୮ 

େହ ମା’ ଦୁଗ�ା    ସ�ାଗତିକା ତୁଳ     ୧୭୯ 

ମା ଦୁଗ�ା, ନବରୂପ   କଲ�ାଣୀ ନp     ୧୮୧ 

ଦଶହରା     ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ    ୧୮୪ 

ନବଦୁଗ�ା     ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି    ୧୮୫ 
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ଦଶଭୂଜା ରeାକର   ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ     ୧୮୬ 

ଆଜିର ପାବ�ଣ    ସସିEତା ମହାkି      ୧୮୮ 

ପାବ�ଣ     ପ�ଶାk କୁମାର ପଧାନ    ୧୯୦ 

ବିସଜ�ତ ମ\ୂ�ର େବଦନା  ନିରୁପମା ନାୟକ     ୧୯୨ 

अନାଥର ନାଥ    अଂଶୁମାନ ସ�ାଇଁ     ୧୯୪ 

କାଳିଆ ନାମ    େବବିସିEତା କର     ୧୯୫ 

ଭରସା ନାହW େମା େତା’ଠାେର  ସୁସିEତା ମହାପାତ�      ୧୯୬ 

ପଣୂ�ାତE ା ବାଜେପୟୀ   ଶ�ୀ ପ|ାନନ ଖଟୁଆ    ୧୯୮ 

अଟଳ ବିହାରୀ    अନାମ ଚରଣ ସାହୁ    ୨୦୪ 

ବିଶ� ବେରଣ�    େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ     ୨୦୭ 

େଗାପବfୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअ ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ   ୨୦୯ 

େହ ମହାତE ା     ସାଗର ପ�ଧାନ     ୨୧୦ 

ବାପୁ      ପ�କାଶ ଚp�  ପwା     ୨୧୨ 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହିଦିନ  ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�    ୨୧୪ 

ଜାଟିର ପିତା    େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ    ୨୧୮ 

ଜୟ ମା ବରାଳୀ    ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ     ୨୨୦ 

କାଶତwୀର ହସ    ସିପ�ା ନାମତା     ୨୨୨ 

ଏଇତ ପ�ଭୁ ଜୀବନ   ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୨୨୪ 

େମା କବିତା, ବନ�ା, ହସ ଓ କାp ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା    ୨୨୬ 
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ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି    अରୁଣ କୁମାର ପାତ�      ୨୨୮ 

ଆଜି େମା ଭାରତ    ନେରଶ କୁମାର େବେହରା   ୨୩୦ 

ଦୁଇଟି କବିତା    ଆଶୁେତାଷ େମେହର    ୨୩୩ 

କବି ଦିବସ अବସରେର   ଡଃ -ାରିକାନାଥ ମହାରଣା   ୨୩୫ 

େରଜିନା     ନବୀନ ସାହୁ     ୨୩୭ 

ସ�ପ�      ପ�ଫୁଲ�  ନାହାକ     ୨୩୯ 

େଗାଲାପ ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ଚି\ର~ନ ସାହୁ     ୨୪୧ 

ନାରୀ      ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ    ୨୪୪ 

ଶରତ ଆସିେଲ    ସସିEତା େବେହରା     ୨୪୬ 

କିଂ କ\�ବ�     କୃ{ା ମିଶ�      ୨୪୭ 

ସପନ      ପି�ୟ,ା ସାହୁ     ୨୪୯ 

ମା      େବବିସିEତା କର     ୨୫୧ 

ମହାନଦୀ     େସୗମ�ର~ନ େଲ,ା    ୨୫୩ 

ଶିଳାପଦE ର ବିଳାପ   ହିମାଂଶୁଭୂଷଣ େଜନା    ୨୫୪ 

ମଁୁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେର ଆଦ�ା ଆନpିତା ଦାଶ    ୨୫୬ 

ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର    ଜୟk କୁମାର ସାହୁ    ୨୫୮ 

ବନ�ା      ପବିତ�  ଦାସ      ୨୫୯ 

େଧୖଯ��     ଚତୁଭ�ୂଜ ଆଚାଯ��     ୨୬୦ 

ପି�ୟା      କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ     ୨୬୧ 
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େସ ନିରିମାଖୀ କଢ଼ିଟିଏ   କାଜଲ ସ�ାଇଁ     ୨୬୨ 

ଜୀବନଯ�ଣା    ହୃଦୟାନp ପଧାନ    ୨୬୪ 

ଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଷ ବାଟ ଡା ନୀଳମାଧବ କର   ୨୬୬ 

େମା अଲିअଳି ଛୁଆ   ସାଗର ନାୟକ     ୨୬୯ 

अନୂଢ଼ା ଆଶ,ା    अନୁସୟୂା େଜନା     ୨୭୧ 

ସଂଧ�ା     ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର େଗାgାୟତ   ୨୭୩ 

ଆଧୁନିକ କବିତା ଓ ନାରୀ  ଡ^ରୁଧର ପ+ନାୟକ    ୨୭୫ 

ମଁୁ       ଡଃ ଦୀପା~ଳି ସାହୁ    ୨୭୬ 

କ� ାk अପରାହ�     ନୂତନ କୁମାର େବେହରା   ୨୭୮ 

ଏତିକି ବିନତୀ େମାର   अରୁଣ କୁମାର ମହାkି    ୨୮୧ 

ସ�ୟଂସି�ା     ଶ�ୀ ବିଦ�ାଧର େସଠୀ    ୨୮୩ 

ତୁ େଯ େସଇ    ଗ�ାସୁନpିନୀ ରୁପମା ଗୁରୁ   ୨୮୫ 

ହୃଦୟପଜୂା     ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ    ୨୮୭ 

ଏନ୍.ଏଚ୍.୧୮    େସୗମ�ର~ନ ପାଲ୍    ୨୮୮ 

अତୀତର େପ�ମ    ତୁଷାରକାk ଓଝା     ୨୯୦ 

ତୁମ ସE �ତିେର    ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା    ୨୯୧ 

ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା  େଚତନ ପାତ�      ୨୯୨ 

େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନ   ଲeE ୀପି�ୟା ପାତ�      ୨୯୩ 

ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀ ଶ�ୀପ|ାନନ ଖଟୁଆ    ୨୯୪ 
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କାହWେକେତ ଦିନୁ अେପeା କରିଛି ଧୀେରp�  ମଲି� କ     ୨୯୬ 

ତୁ ଗଲାପେର    ମ~ୁଲତା ସିଂ     ୨୯୭ 

ଖାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ    ସତ�ବ�ତ ପ�ଧାନ     ୨୯୯ 

ସE �ତି      ଶ�ସିfୁ ପୁେରାହିତ    ୩୦୦ 

ମନର ମଣିଷ    ସୀତାରାମ      ୩୦୨ 

ରୂପବତୀ ଶରତ    ରାହାସ କୁମାର େବେହର   ୩୦୩ 

େହ ବଷ�ା     ଶିବାନp ବନେଛାର    ୩୦୮ 

ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି   ସୁଦି�ା ନାୟକ     ୩୦୯ 

େକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ି   ଶିଶିର କୁମାର ପwା    ୩୧୦ 

ତୁେମ ଆସ...    ସବ�ସାଚୀ ବିେଷାୟୀ    ୩୧୧ 

ମଁୁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବହାେହବି ମିଥୁନ୍ ସାହୁ      ୩୧୩ 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟି  ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା     ୩୧୪ 

अେନ� ଷଣ     ପୁuିତା େଜନା     ୩୧୫ 

କନ�ାରତ�      अଭୀ�ା େଜନା     ୩୧୯ 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି    ବିଜୟଲeE ୀ ନାୟକ(ଜୁବି)    ୩୨୦ 

-p      ଜୀବନ େଜ�ାତି ସାହୁ     ୩୨୨ 

େମା ଜୀବନ ଦିଗଦ� �ା   େଦବବ�ତ େଜନା     ୩୨୩ 

ନିଆରା     ପ�କାଶ କୁମାର ଚାp    ୩୨୪ 

ଏଇ େମା ପି�ୟ ଜନମଭୂଇଁ  ଡ^ରୁଧର ବାଗ     ୩୨୬ 
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ମରିଚୀକା     ପ�ତାପ ଚp�  ମିଶ�      ୩୨୮ 

ରାଧା      ଶ�ୀଧର ପ+ନାୟକ    ୩୩୦ 

େମା अନୁଭୂତିରୁ ପେଦ   ସରିତା େଚୗଧୁରୀ     ୩୩୨ 

ରାତି ଓ ସାଥୀ    ନେରp�  ସାହୁ     ୩୩୩ 

ବଷ�ା      अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୩୩୪ 

ନଁା ନଥିବା କବିତା - ୨   ରାେଜଶ ପୁଝାରୀ     ୩୩୫ 

ନଁା ନଥିବା କବିତା - ୩   ରାେଜଶ ପୁଝାରୀ     ୩୩୭ 

ତୁେମ କିଏ?    eମାନିଧି ସାହୁ      ୩୩୯ 

ଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁ    अଜୟ କୁମାର ମହାkି     ୩୪୧ 

ତୁମ ଆଖି ମଦିରା    ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ     ୩୪୪ 

ସକାଳ     ସଂପାୟନ େଜନା     ୩୪୫ 

ମା      ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ     ୩୪୮ 

ସକ�ାର     ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି    ୩୪୯ 

ମା       େଜ�ା�ା ପୃ�ି     ୩୫୧ 

ନାରୀକୁ ସyାନ େଦବା   ସଂପାୟନ େଜନା     ୩୫୩ 

ଭାରତୀୟ, କୁକୁର େପ�ମ  ରାେଜp�  ନାରାୟଣ େସନାପତି   ୩୫୫ 

अଭିମାନ     ଶ�ୀନୀଳକ� ମହାkି    ୩୫୬ 

େସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअ  ଚି\ର~ନ ବରାଳ    ୩୫୭ 

ଦୁଃଖ ସୁଖ     अମି�କା ସ�ାଇଁ     ୩୫୯ 
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ଆପଣାଛାଏଁ     େପ�ମଶିଳା ରାଉତ     ୩୬୦ 

ନିଜର େଲାକ ହW ଶତ� �ତା କରkି କୁମାର େଲାେକଶ୍     ୩୬୨ 

ମଁୁ େଯ ମାଟି କଳସୀ   େରାଜା ପwା     ୩୬୩ 

କହିବା ସହଜ େବାଲି   ସିEତା ତି� ପାଠୀ     ୩୬୫ 

ପରିଚୟ     ଦୀପକ କୁମାର ଦାଶ    ୩୭୦ 

ଶରତ େଗା     ରିତା ମଲି� କ      ୩୭୧ 

ଦରେପାଡ଼ା କାଠ    େଜ�ାତି ର~ନ ମହାରଣା   ୩୭୩ 

ମଧୁଛpା     େଗୖାରାଂଗ ଚରଣ େବଉରା   ୩୭୭ 

କଲମ     अଜୟ କୁମାର େବେହରା   ୩୭୯ 

ତିତଲିର ମୃତୁ�ପେର   ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର ରାୟ   ୩୮୨ 

ଜୀବନର ବ�ତ    ରତିରଂଜନ ମହାରଣା    ୩୮୪ 

ସରକାର, ମଦଚିkା    ବୀେରp�  କୁମାର ପ�ଧାନ    ୩୮୫ 

ସମପ�ଣ     ସ�ିଦାନp ବାରିକ    ୩୮୬ 

ହୃଦୟର ଶନୂ��ାନ   ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ    ୩୮୯ 

ସା�େମଳ     ସୁଶାk କୁମାର ଦାସ    ୩୯୧ 

ଭିନ�  ଏକ ବୃe    ସାଗର ପ�ଧାନ     ୩୯୩ 

ଷ� କଥା     ରାେଜp�  ଗିରି     ୩୯୫ 

କିଛି ଲୁହ ଛାତିତେଳ   େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ    ୩୯୮ 

କଲମ      ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ�    ୩୯୯ 
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କାହW      ରାମ କଲତା     ୪୦୧ 

େହ ତେମ     ପ$ୂ�ଚp�  ରଣା     ୪୦୨ 

ଆମ ଗଁା     ପ�ଭାତିମ~ରୀ େବେହରା   ୪୦୫ 

ନିଶା      ଚିନE ୟ କୁମାର େବବ\�ା    ୪୦୭ 

େହ େଗାପାଳ    ପ�ତିମା ଓଝା     ୪୦୮ 

ମା’, ହାତର ରfନ   ଶ�ୀରାଜେଶଖର ସି ‘ଚିମା’   ୪୧୦ 

ଜଣାଣ     ତନୁଶ�ୀ अନିpିତା ପ+ନାୟକ   ୪୧୨ 

େମାବାଇଲ୍ ମାନିଆ   ହେରରାମ ପwା     ୪୧୩ 

ଗାଈ      ସନାତନ ମହାକୁଡ଼    ୪୧୫ 

ସ^ଲପୁରୀ ବିଭାଗ          ୪୧୭ 

ପି�ପାେରସନ    ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼�ଆ     ୪୧୮ 

ପି�ୟା      େଜ�ାତିରାଦିତ� ପୁଝାରୀ    ୪୨୦ 

ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍    ଶିବାନp ବନେଛାର    ୪୨୧ 

ମହାନଏଦ୍     ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ    ୪୨୨ 

ସମିହାର୍ ଗତି    କବି ପ�ସାଦ      ୪୨୫ 

ପ�ବf ବିଭାଗ           ୪୨୭ 

ଦଶହରା     ସେkାଷ ପ+ନାୟକ    ୪୨୮ 

ତାରାପୀଠ : ଏକ अନନ� अନୁଭୂତି ପ�ତିଭାପି�ୟଦଶ�ନୀ     ୪୪୨ 

େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�   ପ�େମାଦ କୁମାର ପwା    ୪୫୦ 
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ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ନେଭ^ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ନେଭ^ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ନେଭ^ର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ ନିମେk ଆପଣ, େଲଖା ନେଭ^ର 
୩ ୩ ୩ ୩ ତାରିଖ ସୁ�ା ପହ|ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ|ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ|ିବା ଦରକାରତାରିଖ ସୁ�ା ପହ|ିବା ଦରକାର    

କଳି�କନ�ା : ପାଇକଆଖଡ଼ା  ସୁନୀତା କୁମାରୀ େବେହରା   ୪୬୨ 

ଆଜିର ଭୁବେନଶ�ର   ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ ଖଟୁଆ    ୪୭୬ 

ଶିeା ସଂ;ାର ପ�]ାବ   ଶ�ୀ ଶିଶିର କୁମାର େଚୗଧୁରୀ   ୫୦୬ 

ରଜ : ରେଜାଗୁଣର ନିୟ�କ ଓ अkଃ अଭିେପ�ରକ ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର େଗାgାୟତ ୫୨୧ 

ମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀ ଶ�ୀ अଖw      ୫୨୬ 

ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�   ୫୨୮ 

ନାରୀ      ମିତା ବ� ହE ା      ୫୩୫ 

ତୁ ହି ତୁ     अନିଲ େବାଇତି     ୫୩୭ 

ବିେଶଷ ସଚୂନା           ୫୩୯ 
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 ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 

ସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁସ"ାଦକ, କଲମରୁ............    
ନମ;ାର 

ଯା େଦବୀ ସବ�ଭୂେତଷୁ ଶoିରୂେପଣ ସଂ�ିତା 
ନମ]େସୖଃ, ନମ]େସୖଃ, ନମ]େସୖଃ, ନେମା ନମଃ  
 ମା ଦଶଭୂଜା, ଆବାହନ କରି ସମଗ� ଧରଣୀ ଆଜି ଆନpିତ ଓ 

ଉତ୍ ଫୁଲିତ ଏହିପରି ଏକ ପାବ�ଣ अବସରେର ସାହିତ�ର ମହାଘ� 

ଉପହାର ଆପଣମାନ,ୁ େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ ମାଆ ଦଶଭୂଜା, ଠାରୁ 

ସମ], ପାଇଁ ଦୀଘ� ଓ ନିେରାଗ ଜୀବନର କାମନା କରୁଛି ମା 

ଭଗବତୀ ସମ],ୁ ସୁଖ, ସମୃ�ି ଓ ଶାkି ଦିअm 

 ଚଳିତ ବଷ�ର ବିେଶଷ ପଜୂା ସଂ;ରଣ ଆପଣ,ୁ ଉପହାର େଦବା 

ପବୂ�ରୁ ଆସm େଦଖିବା ବିଗତ ଏକ ମାସେର େଦଶେର ଘଟିଥିବା କିଛି 

ବିେଶଷ ଘଟଣାର ସମ�କ ବିବରଣୀ 

ରୁଷ ସହ ପ�ତିରeା ପାଇଁ ଚୁoିରୁଷ ସହ ପ�ତିରeା ପାଇଁ ଚୁoିରୁଷ ସହ ପ�ତିରeା ପାଇଁ ଚୁoିରୁଷ ସହ ପ�ତିରeା ପାଇଁ ଚୁoି    
 ବିଗତ ମାସେର େହାଇଥିବା अେନକ ଗୁରୁ\� ପ$ୂ� ଖବର ମଧ�େର 

ରହିଥିଲା ରୁଷର ରା��ପତି ଭ� ାଦିମିର୍ ପୁତିନ, ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ 

ଗ] ଭାରତ ସରକାର,ୁ ବିଭିନ�  କାରଣରୁ ଭd�ନା କରୁଥିବା 

ବିେରାଧିମାନ,ୁ ନିରବ କରିବାପାଇଁ ଏହି ଗ]ର ଆବଶ�କତା अଧିକ 
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ଥିଲା େବାଲି ମେନ େହଉଥିଲା େସ ଯା େହଉ, ଭାରତେର 

େପେଟ�ାଲିୟମ୍ ଦ� ବ�ର ଦରଦାମ अେହତୁକ ଭାବେର ବୃ�ି େହଉଥିବା 

େବେଳ ଏହାକୁ େନଇ ବp ରାଜନୀତି େହଉଥିବା ସମୟେର ପୁତିନ, 

ଗ] େସହି ଖବରରୁ ଧ�ାନ ହେଟଇ େଦଇଥିଲା 

 ଆେମରିକା ଏବଂ ଋଷିଆ ପର�ରର ପାର"ାରିକ ପ�ତି-pୀ, 

େସଇଥିପାଇଁ ଋଷ ସହ ବfୁତାପ$ୂ� ସ"କ�କୁ ଆେମରିକା ସହଜେର 

ଗ�ହଣ କରିପାେର ନାହW େସଇଥିପାଇଁ ଟ�"୍ ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ ସେୂଚଇ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ ଯଦି େକୗଣସି େଦଶ ରୁଷ ସହ େକୗଣସି ପ�କାରର 

ପ�ତିରeା ସଉଦା କେର ତା େହେଲ େସହି େଦଶ ବିରୁ�େର କଡ଼ା 

ପ�ତିବf କରାଯିବ ତଥାପି ଏହି ପରି ଧମକକୁ अଣେଦଖା କରି ଭାରତ 

ସରକାର ରୁଷଠାରୁ ଏସ୍-୪୪୪ ମିସାଇଲ୍ ସି�ମ୍ ଖରିଦ କରିବାକୁ 

ନିu\ି େନଇଛkି ଏହା େକୗଣସି ଦୁଃସାହାସ ଠାରୁ କମ ନୁେହଁ 

 ଏହାପେର अବଶ� ବିଳ^େର ଟ�" ପ�ଶାସନ ତରଫରୁ ମkବ� 

ଦିଆଯାଇଛି େଯ ଭାରତ ରୁଷ ସହ କରିଥିବା ପ�ତିରeା େସୗଦା, 

ଆେମରିକୀୟ ବ�ବ�ା ପ�ତି କୁଠାରଘାତ େହାଇଛି େତଣୁ ନି�ୟ 

ଭାବେର ଭବିଷ�ତେର ଏହାର ପ�ଭାବ ଭାରତ ଉପେର ପଡ଼ିବ କିm 

େକଉଁ ପ�କାରର ପ�ତିବf �ାପନ କରାଯିବ େସ ବିଷୟେର େକୗଣସି 

ସଚୂନା ମିଳିନାହW 

ପାକି]ାନ େଦବାଳିଆ �ିତିେରପାକି]ାନ େଦବାଳିଆ �ିତିେରପାକି]ାନ େଦବାଳିଆ �ିତିେରପାକି]ାନ େଦବାଳିଆ �ିତିେର    
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 ପାକି]ାନର ନବନିବ�ାଚିତ ସଂସଦ ଏବଂ ପ�ଧାନମ�ୀ ଇମ�ାନ 

ଖାନ, ସରକାର େଦଶେର �ାୟିତ�  ଆଣିବାପାଇଁ ପାରୁପଯ��k େଚ�ା 

କରୁଛkି ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ପାକି]ାନର େବୖେଦଶିକ अଥ� ସଂଗ�ହ ବହୁତ 

ମାତ� ାେର କମ େହାଇଯାଏ େଦଶ େଦବାଳିଆ େହବାଭଳି �ିତିକୁ 

ଆସିଯାଇଛି େସଇଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଲାେହାର୍ ଠାେର ଥିବା अେନକ 

ଗୁରୁତ� ପ$ୂ� ସରକାରୀ େକାଠାବାଡ଼ିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଭଳି अବ�ା 

ଆସିଯାଇଛି ଏହିଭଳି अବ�ାେର ପାକି]ାନ ନିଗର अଭ�kରୀଣ 

ସୁରeା କଥା ଚିkା କରିବା ଛାଡ଼ିେଦଇ ଭାରତ ସହ ଶୀତଳ ଯୁ�େର 

ମାତିବା अତ�k ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଆ�ଯ��ଜନକ 

 ଆତ,ବାଦୀ,ୁ ସୁରeା େଯାଗାଇ ଏବଂ ନିଜ ମାଟିେର େସମାନ,ୁ 

�ାନ େଦଇ ପାକି]ାନ ବିଶ�େର ନିpିତ େହାଇ ଆସୁଥିବା େବେଳ ଏେବ 

ନିଜର अବ�ାପାଇଁ ବିଶ�ବ�ା, ଏବଂ अkରା�� ୀୟ ବ�ା,ଠାରୁ େକୗଣସି 

ଋଣ ପାଇବା ଆଶା ମଧ� ମଳିନ େହବାର େଦଖାଯାଉଛି  

ବଲିଉଡ଼େର ମିଠୁ ଭାଇରସର ଆତ,ବଲିଉଡ଼େର ମିଠୁ ଭାଇରସର ଆତ,ବଲିଉଡ଼େର ମିଠୁ ଭାଇରସର ଆତ,ବଲିଉଡ଼େର ମିଠୁ ଭାଇରସର ଆତ,    
 ସାଂପ�ତିକ ସମୟେର ସବୁଠାରୁ अଧିକ ଚ��ତ େହଉଥିବା ଖବର 

େହଉଛି #ମିଟୁ  କିଛି ବଷ�ତେଳ ହଲିଉଡ଼େର ଜେନୖକ ବରି. 

ନିେq�ଶକ ନିଜ ପାଖେର କାମ କରୁଥିବା କଳାକାର,ୁ ଶାରୀରିକ 

ନିଯ��ାତନା େଦଉଥିବା ଖବର ପ�ଚାର େହାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା, 

ବିେରାଧେର ଜଣକ ପେର ଜେଣ ନିଜର ମୁହଁ େଖାଲି ବିେଷାଦଗାର 
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କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାେନ ସବୁକୁ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ପ�କାଶିତ 

କରିବା ସହ ମଁୁ ମଧ� ପୀଡ଼ିତା ବା ମି ଠୁ େବାଲି େଲଖିଥିେଲ ଏହି ପ�ଥା 

ବ\�ମାନ ଭାରତର ସବ�ବୃହତ ସିେନମା ଶି� ବଲିଉଡ଼େର ଉପ�ିତ 

େହାଇଛି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟ,ର ରୂପ େନବାକୁ ଲାଗିଛି 

 କିଛି ଦିନତେଳ ଜେନୖକା अଭିେନତ� ୀ ତନୁଶ�ୀ ଦ\ ହଠାତ୍ 

େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ଉେଲ� ଖ କରିେଲ େଯ େସ ଦଶବଷ� ତେଳ ଏକ 

ସିେନମାର ସୁଟିଂ ସମୟେର ବରି. अଭିେନତା ନାନା ପାେଟକର, 

-ାରା ଶାରୀରିକ ନିଯ��ାତନା ପାଇଥିେଲ ଏହା अେନକ, ପାଇଁ 

ଆ�ଯ��ଜନକ ଥିଲା ନାନା ପାେଟକର ଭଳି ଜେଣ ବେୟାେଜ�. 

अଭିେନତା େଯ ଏହିଭଳି କିଛି କରିଥିେଲ ତାହା ବିଶ�ାସ େହଉନଥିେଲ 

ସୁ�ା ତନୁଶ�ୀ ବିଭିନ�  ଗଣମାଧ�ମେର ଏହାର ପ�ଚାର କରି ଚାଲିଥିେଲ 

ନାନା ପାେଟକର ଏହା ବିରୁ�େର କହିଥିେଲ େଯ ଏ ସବୁ ମିଥ�ା ବିଭିନ�  

ଗଣମାଧ�ମେର େସହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ପ�ସାରିତ େହାଇଥିଲା େଯଉଁଠି 

େସହିଭଳି କିଛି ଘଟିଥିବା କଥା େଦଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା କିm ଏହି 

ପ�କରଣ ଚାଲିଥିବା ସମୟେର ଜେନୖକା ବରି.ା ଚଳ�ିତ�  ନିମ�ାତ� ୀ 

ବିନିତା ନpା अଭିେନତା ଆେଲାକନାଥ, ବିେରାଧେର େଯୗନ 

ନିଯ��ାତନା अଭିେଯାଗ ଆଣିେଲ ଉେଲ� ଖନୀୟ େଯ ଆେଲାକନାଥ,ୁ 

ଜେଣ ବରି. ତଥା ସଂ;ାରୀ अଭିେନତା ଭାବେର ସମେ] ଜାଣkି 

ଏହା अେନକ, ପାଇଁ ବହୁତ ଆ�ଯ�� ଜନକ କଥା ଥିଲା  
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 ଆେଲାକନାଥ, ପେର ପେର ନିମ�ାତା ନିେq�ଶକ ସାଜିଦ ଖାନ, 

ବିେରାଧେର ଏବଂ अେନକ ବିଶି� ବ�oି, ବିେରାଧେର अଭିେଯାଗମାନ 

ଆସିବାେର ଲାଗିଛି ଏହା ସାଧାରଣତଃ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ମିଠୁ 

ଭାବେର ପ�କାଶ େହଉଛି ଏହା ଏେତ ଭୟ,ର ଭାବେର ବି]ାର 

େହବାେର ଲାଗିଛି େଯ େକୗଣସି अଭିେନତା ହଠାତ୍ ଏହାର ଶୀକାର 

େହେବ ତାହା ସnବ େତଣୁ ଏହା ସମ], ଭିତେର େକାକୁଆ ଭୟ 

ସୃ�ି କରିଛି 

 ବିେଜପିେର ମ�ୀ ଥିବା ଏମ୍ େଜ ଆକବର, ବିେରାଧେର ମଧ� 

अନୁରୂପ अଭିେଯାଗ ଆସିଛି अନୁ�ନ ଚଉଦଜଣ ସା^ାଦିକା 

ଆକବର, ବିେରାଧେର ଶାରୀରିକ ନିଯ��ାତନାର अଭିେଯାଗ ଆଣିଛkି 

ଏହାକୁ େନଇ ବିେରାଧଦଳ ବିେଜପି ଉପେର ଆେeପ କରୁଥିବା ଏବଂ 

ଆକବର, ଇ]ଫା ଦାବି କରୁଥିବା ସମୟେର ବିେଜପି କିm 

ଆକବର, ସପeେର ଠିଆ େହାଇଛି ବିେଜପି ମୁଖପାତ�  କହିଛkି େଯ 

୨୦୧୯ ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ପବୂ�ରୁ ଦଳକୁ ନିpିତ କରିବାର ଏକ ପ�କାର 

अପେଚ�ା କରାଯାଉଛି ଆକବର ମଧ� अଭିେଯାଗ ଆଣିଥିବା 

ସା^ାଦିକା, ବିେରାଧେର ମାନହାନୀ ମକqମା କରିେବ େବାଲି 

କହିଛkି 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଏହି ସବୁ अଭିେଯାଗ अନୁ�ନ ଦଶବଷ�ରୁ 

ପଚିଶିବଷ� ତଳର ଘଟଣାେର ଯାହାର େକୗଣସି ସାe� ପାଇବା 
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अସnବ ଏବଂ ସମ] अଭିେଯାଗ େକବଳ େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର ହW 

କରାଯାଉଛି ଏହା େକୗଣସି େକାଟ୍� ବା अଦାଲତେର କରାଯାଉ ନାହW, 

େତଣୁ ଏହି ସବୁ अଭିେଯାଗର େବୖଧତା ଉପେର ପ�ଶ� ଉଠୁଛି ଯଦି 

ପ�କୃତେର ଏମିତି କିଛି େହାଇଥିଲା ତା େହେଲ ତାହା ବିେରାଧେର ତୁରk 

अଭିେଯାଗ କାହWକି କରାଗଲା ନାହW अେନକ ବଷ� ପେର ଏହା 

ବିେରାଧେର େସାସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆେର अଭିେଯାଗ କରିବା -ାରା କଣ 

ନ�ାୟ ମିଳିପାରିବ କି? େହାଇଥିବା ଘଟଣା ପ�କୃତେର ସତ� ନା ମିଥ�ା 

ତାହା ଆେମ େକମିତି ଜାଣିବୁ? ଏହା -ାରା କିଛି ନ େହାଇଥିେଲ ସୁ�ା 

େଯ େକୗଣସି ବ�oି अନ�ଜଣ,ୁ ନିpିତ କରିବା अଭିପ�ାୟେର ମିଥ�ା 

अଭିେଯାଗ ମଧ� ଆଣିପାରିେବ େତଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ବ�ବ�ା ଆେଦୗ 

ଗ�ହଣୀୟ ନୁେହଁ 

 ଜେନୖକା ବରି.ା ସା^ାଦିକା, ମତେର େଯଉଁମାେନ ଏେବ ମିଠୁ 

अଭିଯାନ ଚଳାଇଛkି େସମାେନ ଚାହWଥିେଲ େଯେତେବେଳ େସମାନ, 

ପ�ତି अତ�ାଚାର େହାଇଥିଲା େସେତେବେଳ अଭିେଯାଗ କରି 

ପାରିଥାେk କିm େସମାେନ େସେତେବେଳ ନିଜର କ�ାରିୟର ଏବଂ 

େପଷାକୁ ବ|ାଇବାକୁ େନଇ ବୁଝାମଣା କରିଥିେଲ, ଏେବ କିm ହଠାତ୍ 

େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମୗକା ପାଇେଲ ପୁରୁଣା ଘଟଣାକୁ େନଇ 

ତୁମି�େତାଫାନ୍ କରିବାକୁ ଆରn କରିେଦେଲ ଦରକାର ଥିବା େବେଳ 

େସମାେନ ନିଜର ଫାଇଦାକୁ ଆଖି ଆଗେର ରଖି ସବୁପ�କାର ସାଲିସ 
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କରିଥିେଲ େହାଇପାେର ଏମିତି ବି େହାଇଥିବ କିm େସ ଯା େହଉ, 

अେନକ ବଷ� ତଳର ଘଟଣାକୁ େନଇ ଏେବ अଭିେଯାଗ କରିବା ଏକ 

ଷଡ଼ଯ� େବାଲି ରାଜେନୖତିକ ବୁ�ିଜୀବି ମତ େଦଉଛkି 

 େଯଉଁ ସବୁ अଭିେନତା ବା ବ�oିତ� , ବିେରାଧେର अଭିେଯାଗ 

ମାନ ଆସିଛି େସମାେନ ସବୁ ପ�ସି�ି ପାଇଛkି ଏବଂ ବ\�ମାନ ସୁଖି 

ଦା"ତ� ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା େବେଳ େସମାନ, ବ�oିଗତ ଏବଂ 

ପାରିବାରିକ �ାୟିତ� କୁ ନ� କରିବା ଉେqଶ�େର ଏହା କରାଯାଉଥିବା 

କୁହାଯାଉଛି ସରକାରେର ଥିବା ମ�ୀ, ବିେରାଧେର अଭିେଯାଗ ଆଣି 

ସରକାର,ୁ ଦୁବ�ଳ କରିବାକୁ େଚ�ା କରାଯାଉଛି 

ରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�, ନାରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�, ନାରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�, ନାରାେଫଲ୍ ପାଇଁ ସୁପି�ମ୍ େକାଟ�, ନା, , , , କଂେଗ�ସକୁ ଝଟକାକଂେଗ�ସକୁ ଝଟକାକଂେଗ�ସକୁ ଝଟକାକଂେଗ�ସକୁ ଝଟକା    
 ରାେଫଲ୍ ବିମାନ କିଣାେର ଦୁନ�ୀତି େହାଇଛି େବାଲି କଂେଗ�ସ 

ପ�ଥମ ଦିନରୁ अଭିେଯାଗ ଆଣୁଛି କୁହାଯାଉଛି େଯ ଏହି ବିମାନକୁ 

अଧିକ ଦାମ େଦଇ ସରକାର କିଣୁଛkି ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ ସ ଇw�ିଜକୁ 

ଏଥିେର ସାମିଲ କରି अେହତୁକ अନୁକ"ା େଦଖାଯାଉଛି ଏହାକୁ େନଇ 

କଂେଗ�ସ ବାର^ାର ସରକାର, ଉପେର ଆକ�ମଣ କରିଛି ରାେଫଲ୍ 

େକେତ ଦାମେର କିଣା ଯାଉଛି େସହି ଦର ସମ],ୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦାବୀ 

କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ େନଇ ବିେଜପି ତରଫରୁ ��ୀକରଣ 

ଦିଆଯାଇଥିଲା େଯ େଦଶର ସୁରeା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସଉଦାକୁ 

ସାବ�ଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହW ଯଦି ବିେରାଧିମାନ,ର ଏହାକୁ 
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େନଇ େକୗଣସି अଭିେଯାଗ କରିବାର अଛି େସମାେନ ନ�ାୟାଳୟର 

-ାର� େହାଇପାରିେବ ଏହି କ�ମେର କଂେଗ�ସ ତରଫରୁ अଦାଲତେର 

କରାଯାଇଥିବା ନ�ାୟଯାଚିକାକୁ ନ�ାୟପାଳିକା ଖାରଜ କରିବା ସହ 

େଦଶର ଆଭ�kରୀଣ ସୁରeା ବିଷୟକୁ ସାବ�ଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରିବ 

ନାହW େବାଲି ମତ େଦଇଥିେଲ ଏହାପେର କଂେଗ�ସକୁ ଏକ େଜାରଦାର 

ଝଟକା ଲାଗିଛି 

 ଶୁଣାଯାଉଛି େଯ ରାେଫଲ୍ ବିମାନ ସଉଦାେର ମଧ��ତା 

କରିବାପାଇଁ ଏକ ସଂ�ା ଆଗ�ହୀ ଥିଲା କିm ତା,ୁ ଏହି ସୁେଯାଗ ନ 

ମିଳିବା େହତୁ େସମାେନ ବିେରାଧି, -ାରା ସରକାର, ବିେରାଧେର 

ଭ� �ାଚାର अଭିେଯାଗ ଆଣିଛkି ସଂପୃo ସଂ�ା କଂେଗ�ସର ସଭାପତି 

ରାହୁଲ ଗାfୀ, ଜ� ାଇଁ ରବଟ୍� ଭଦ� ା, ସହ ସଂପୃo େବାଲି ବିେଜପି 

अଭିେଯାଗ କରୁଛି 

ଗୁଜୁରାତେର अଣଗୁଜୁରାତୀ, ଉପେର ଆକ�ମଣ ଷଡ଼ଯ�ଗୁଜୁରାତେର अଣଗୁଜୁରାତୀ, ଉପେର ଆକ�ମଣ ଷଡ଼ଯ�ଗୁଜୁରାତେର अଣଗୁଜୁରାତୀ, ଉପେର ଆକ�ମଣ ଷଡ଼ଯ�ଗୁଜୁରାତେର अଣଗୁଜୁରାତୀ, ଉପେର ଆକ�ମଣ ଷଡ଼ଯ�    
 ବିଗତ ସ�ାହେର ହଠାତ୍ ଗୁଜୁରାତେର अଶାkର ବାତାବରଣ 

ସୃ�ି େହାଇଥିଲା େସଠାକାର �ାନୀୟ େନତୃବଗ�, େନତୃତ� େର 

अଣଗୁଜୁରାତି େଲାକ,ୁ ଗୁଜୁରାତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାଲାଗି ଧମକ 

ମିଳିବାପେର ରାତାରାତି ହଜାର ହଜାର େଲାକ ବିଭିନ�  ମାଧ�ମେର 

ଗୁଜୁରାତ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ� େହାଇଥିେଲ 

 ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ଗୁଜୁରାତର ଜେନୖକା କନ�ାପ�ତି ବଳା�ାର ଓ 
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ହତ�ା କରାଯାଇଥିବା अଭିେଯାଗ ଆଣି କୁହାଯାଉଥିଲା େଯ ଏହା 

अଣଗୁଜୁରାତି ବ�oି,ର କାମ, ଏବଂ ଏହାପେର ପେର ଗୁଜୁରାତେର 

अଣଗୁଜୁରାତି,ୁ ଧମକ ମିଳିବା ଆରn େହାଇଗଲା ମିଳିଥିବା अେନକ 

ଭିଡ଼ିଓେର �ାନୀୟ େନତାମାେନ अଣଗୁଜୁରାତି,ୁ ଧମକ େଦଉଥିବା 

େଦଖାଯାଇଥିଲା ଏହା ଫଳେର େସଠାେର अଶାkି ସୃ�ି େହାଇଥିଲା  

 ଏହାକୁ େନଇ େକp�  ସରକାର,ୁ ବିେରାଧିଦଳମାେନ େଘରାଓ 

କରିବା ପବୂ�ରୁ ଏହି କାwେର ଜଡ଼ିତ अଗଣିତ ବ�oି,ୁ ଗିରଫ କରି ଏହା 

ବିେରାଧିଦଳର କାଯ�� େବାଲି ପ�ମାଣିତ କରିେଦଇଥିେଲ �ାନୀୟ 

େନତା अେ�ଶ ଠାକୁର,ୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା େଯ 

କଂେଗ�ସର ସହେଯାଗୀ ଥିେଲ ଘଟଣା ପ�ଘଟ େହବାପେର ଏହାକୁ 

ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସତ କିm କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାତେର 

अଣଗୁଜୁରାତି ପ�ସ� ସମ],ୁ ବ�ଥିତ କରିଥିଲା 

ତିତଲି ବାତ�ା ପେର ବନ�ାେର ଓଡ଼ିଶା ବିବ� ତତିତଲି ବାତ�ା ପେର ବନ�ାେର ଓଡ଼ିଶା ବିବ� ତତିତଲି ବାତ�ା ପେର ବନ�ାେର ଓଡ଼ିଶା ବିବ� ତତିତଲି ବାତ�ା ପେର ବନ�ାେର ଓଡ଼ିଶା ବିବ� ତ    
 ଗତ ସ�ାହେର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳେର ବାତ�ା ତିତଲିର ପ�ଭାବେର 

अେନକ अସୁବିଧା େହାଇଥିଲା ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ ପ�ତିବଷ� अେ�ାବର 

ମାସେର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ�ାର अସୁବିଧା अବଶ� େହଉଛି ଏବଂ 

ଆ�ଯ��ର ବିଷୟ ବିଗତ କିଛି ବଷ� अେ�ାବର ମାସ ଏଗାର ତାରିଖେର 

ହW ଏହି ବାତ�ା େହଉଛି 

 ଚଳିତ ବଷ� ତିତଲି ନାମକ ବାତ�ା ଓଡ଼ିଶାେର ତାwବ ଭିଆଇବ 
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େବାଲି େଘାଷଣା େହବାପେର ଜନସାଧାରଣ ଭୟେର ଥିେଲ ବାତ�ା 

େହବା ଦିନ ପଯ��k ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ େନଇ अେନକ अନୁମାନ 

ମିଳିଥିଲା େସଥିପାଇଁ ରାଜ�ର ପା|ଟି ଜିଲ� ାର अନୁ�ନ ତିନିଲe 

େଲାକ,ୁ �ାନାkରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାର, ତ� ରିତ ପଦେeପ 

ଫଳେର ବାତ�ାର ବିଭୀଷିକାକୁ अେନକ ମାତ� ାେର ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ 

ପାରିବ େବାଲି କୁହାଯାଉଥିଲା େସ ଯା େହତୁ अେ�ାବର ଏଗାର 

ତାରିଖ ପ�ାତଃ କାଳେର ବାତ�ା ତିତଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳେର 

ପହ|ିବାପେର ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦeିଣେର ଆf�ପ�େଦଶ ଆଡ଼କୁ 

अଗ�ସର େହାଇଥିଲା ଏହାର ପ�ଭାବେର ଉ\ର ଆf�ପ�େଦଶର 

ଶ�ୀକାକୁଲମ୍ ଜିଲ� ାେର ବ�ାପକ eୟeତି େହାଇଥିଲା 

 କିm ବାତ�ା ପ�ଭାବେର ଓଡ଼ିଶାର ଋଷିକୂଲ�ା, ବଂଶଧରା ଏବଂ 

ବଡ଼ ନଦୀେର ବନ�ା ପରି�ିତି ସୃ�ି େହାଇଥିଲା ଗ~ାମ ଜିଲ� ାର 

अଧିକାଂଶ अ|ଳ ଏହି ବନ�ାର ପ�ଭାବେର ଜଳା$�ବ େହାଇଥିଲା 

ଆ;ା ସହର ଦୀଘ� अେଠଇଶି ବଷ�ପେର ପୁଣିଥେର ବନ�ାର ସy�ଖୀନ 

େହାଇଥିଲା େସହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ� ା ପାରଳାେଖମୁwି ଏବଂ ଏହାର 

ସଂଲଗ� अ|ଳ ବ\�ମାନ ସୁ�ା ବନ�ାେର ରହିଛି 

 ବାତ�ା ଯିବାପେର ପେର ସରକାର େକୗଣସି େଲାକ ମୃତାହତ ନ 

େହାଇଥିବା କଥା କହି ଗଣମାଧ�ମେର ନିଜପାଇଁ ବାହାବାଃ େନଉଥିବା 

େବେଳ ପେର ପେର ଗଜପତି ଜିଲ� ାେର अନୁ�ନ େଷାହଳ ଜଣ ମରିଥିବା 
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ଖବର ମିଳିଥିଲା  େସ ଯା େହଉ ପ�ତିବଷ� ଦଶହରା ସମୟେର 

ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ବାତ�ା ବିପଦ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବା]ବିକ ଚିkାର ବିଷୟ 

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ନୁଆ ବିମାନବpରଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ନୁଆ ବିମାନବpରଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ନୁଆ ବିମାନବpରଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ନୁଆ ବିମାନବpର    
 ଓଡ଼ିଶାର ଦି� ତୀୟ ବୃହତ ବିମାନବpର ଭାବେର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 

ବିମାନବpର ବ\�ମାନ କାଯ��eମ େହାଇଛି ଯଦିଓ ଏହିଠାରୁ େକୗଣସି 

ଆkଜ�ାତୀୟ ବିମାନ୍ େସବା ଆରn କରାଯାଇନାହW, ତଥାପି ପ�ିମ 

ଓଡ଼ିଶାର ଉନ� ତଶୀଳ େଲୗହ ଓ अନ�ାନ� ଧାତବ ବ�ବସାୟିକ ସଂ�ା 

ପାଇଁ ଏହି ବିମାନ ବpର େଯାଗାେଯାଗର ଏକ ଉନ� ତ ମାଧ�ମ 

େହାଇପାରିବ ଏଥିେର ଦି� ମତ ନାହW ଓଡ଼ିଶାର अେନକ �ାନେର ନୂତନ 

ବିମାନ ବpର ସୃ�ି କରାଯିବ େବାଲି ସରକାର ଆଗରୁ େଘାଷଣା 

କରିଥିେଲ ଏବଂ େସହି अନୁସାେର ପ�ଥେମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାେର ବିମାନବpର 

ନିମ�ାଣ କରି ନିଜ କଥା ରଖିଛkି 

ପୁରୀେର अଶାkି ଓ ହିଂସାକାwପୁରୀେର अଶାkି ଓ ହିଂସାକାwପୁରୀେର अଶାkି ଓ ହିଂସାକାwପୁରୀେର अଶାkି ଓ ହିଂସାକାw    
 ବିଗତ ଦିନେର ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ ପୁରୀେର ହଠାତ୍ ବp ଡାକରା ଏବଂ 

ହିଂସାକାw ସମଗ� ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିବ� ତ କରିଥିଲା ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ 

ଶ�ୀମpିରେର अେନକ ସଂ;ାରମଳୂକ ପଦେeପ ନିଆଯିବ େବାଲି 

କୁହାଯାଉଥିଲା େସହି କ�ମେର ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ, ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବ�ବ�ା 

ଆରn କରାଗଲା ଯାହାକୁ �ାନୀୟ େଲାକ ଏବଂ अେନକ ସଂଗଠନ 

ବିେରାଧ କରିଥିେଲ ଜଗନ� ାଥ ଓଡ଼ିଆ ମାନ, ଭାବାେବଗ ସହ ସଂଶି�� 
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ଏବଂ ତା,ୁ େନଇ େକୗଣସି ପ�କାର ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହW େବାଲି 

अେନକ ମତ େଦଇଥିେଲ ଧାଡ଼ି ବ�ବ�ା -ାରା ଦଶ�ନ ସୁଚାରୁରୂେପ 

େହାଇପାରିବ ଏବଂ ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭoମାନ,ୁ अସୁବିଧା େହବ 

ନାହW େବାଲି ଶ�ୀମpିର ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ�ତିବଷ� ଶ�ୀମpିରେର 

ଦଳାଚକଟାେର अଗଣିତ ଯାତ� ୀ ମୃତୁ�ବରଣ କରୁଥିବା େହତୁ ଏହି 

ବ�ବ�ା-ାରା ତାହା ବp କରି େହବ େବାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା କିm 

अେନକ ସଂଗଠନ ଯୁoି ବାଢ଼ିଥିେଲ େଯ ଜଗନ� ାଥ,ୁ ଧାଡ଼ିବାfି ଯାଇ 

େଦଖା କରିବା -ାରା ଭoିଭାବେର ବାଧା ସୃ�ି େହବ େତଣୁ ଏହାକୁ ବp 

କରାଯାଉ ଏହାକୁ େନଇ अସେkାଷ ସୃ�ି େହବାପେର अେନକ 

ସଂଗଠନ ଏହା ବିେରାଧେର ପୁରୀ ବpର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ 

 ପୁରୀ ବp ସମୟେର ଆେpାଳନକାରୀ ଏବଂ େପାଲିସ ମଧ�େର 

େହାଇଥିବା ଗwେଗାଳେର ହିଂସାକାw େହାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 

अେନକ େପାଲିସକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା େବେଳ अେନକ ପ�ଶାସନର 

ବିଫଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିେଲ 

 ପ�ଥମତଃ ବp ପାଇଁ ଆହ� ାନ େଦଇଥିବା ସଂଗଠନମାେନ ଏହି 

ହିଂସାକାwେର େସମାନ, ହାତ ନଥିବା ଦଶ�ାଇ ମkବ� େଦଇଥିବା 

େବେଳ େପାଲିସ ଏବଂ ପ�ଶାସନ ମଧ� अନୁରୂପ ମkବ�ମାନ େଦଇ 

ମାମଲାକୁ अଧିକ ସେpହା�ଦ କରି େଦଇଥିେଲ ବp ପଛେର अେନକ 

େସବାୟତ, ହାତ ଥିବା କଥା ମଧ� ଉଠିଲା ଏବଂ େସମାନ, 
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ବିେରାଧେର େପାଲିସ କାଯ��ାନୁ.ାନ କରିବାକୁ େନଇ अଶାkି ସୃ�ି 

େହାଇଛି 

 ସମଗ� ହିpୁ ସମାଜର ଏକ ପ�ମୁଖ ଧାମ�କ �ଳୀ ପୁରୀ ଶ�ୀେeତ� େର 

अଶାkି ବା]ବିକ ଚିkାର ବିଷୟ 

 अେ�ାବର ୨୦୧୮, ଶାରଦୀୟ ସଂ;ରଣ ଆପଣମାନ,ୁ େଭଟି 

େଦଉଥିବା େବେଳ ମଁୁ अତ�k ଆନpିତ ଏବଂ ଆଶାୟୀ େଯ ଆପଣ 

ପବୂ�ବଷ� ମାନ, ପରି ଚଳିତ ବଷ�ର ଏହି ବିେଶଷ ସଂ;ରଣକୁ ଆଦରର 

ସହ ଗ�ହଣ କରିେବ 

ଧନ�ବାଦ 

ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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କାହାଣୀ ବିଭାଗ 
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अେଶାକ ବିଶ�ାଳ  

ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ ସୁେନଲୀ ସିଂହ     
ସୁେନଲୀ ସିଂହ-अେ�ାବର-୧୮ 

  

ବିଲୁଆ ସହ ମୁହଁାମୁହW 

ଦିନ ଆସି ମଝି ମଝିଆ େହଲାଣି ଗତ ରାତିେର େସମାନ, ଦଳର 

ସିଂହୀମାେନ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ମଇଁଷିକୁ ଶିକାର କରିଥିେଲ। େପଟଭରି 

ଖାଇସାରି େଶାଇଯାଇଥାkି। ଧେର ଧିେର ଦିନ େହାଇଯାଇଥାଏ। 

ମଢେର ପ�ାୟ କିଛି ମାଂସ ଲାଗି ନଥିଲା। ଏମିତିଆ ଏକ ମଢ ପଡ଼ିଥିବାର 

େଦଖି କାଉମାେନ ଆସିଗେଲ। ଜ�ଲେର କାଉ ଏମିତ ମଢ଼ ଇତ�ାଦି 

େଖାଜି ଖାଏ। େସମାନ, େଯାଗଁୁ ଜ�ଲ ସଫା ରେହ। କାଉମାେନ 

ଏପଟ େସପଟ ଉଡୁଥାkି ଆଉ ଡାଳେର ବସି କା’କା କରୁଥାkି।  

ସିଂହମାେନ ମଢ଼କୁ ପ�ାୟ ଲାଗି େଶାଇଥିେଲ। ଛୁଆମାେନ କିm ଉଠି 

ଯାଇଥିେଲ। େସମାନ,ୁ କାଉମାନ, କା କା ରାବ କକ�ଶ ଲାଗୁଥିଲା। 

ଏ ପeୀମାେନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆେଡ଼ ଆସିଗେଲ? ଛୁଆମାନ,ୁ ସବୁ 

ଜିନିଷ ନୂଆ ଲାେଗ। ସବୁ ଦ� ବ� ଉପେର अଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ 

ଭଲ ଲାେଗ। େସମାେନ ନିଜର अଧିକାରେର ଥିବା ମଢ଼ ପାଖକୁ କାହାକୁ 

ଆସିବାକୁ େଦବାକୁ ଚାହାkି ନାହW। ଛୁଆମାେନ ମଢ଼ ପାଖେର ବୁଲିବାକୁ 
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ଲାଗିେଲ। େସମାନ,ୁ େମାେଟ େଭାକ ଲାଗୁ ନଥିଲା। କିm ବଳିଥିବା ମାଂସକୁ କାହାକୁ 

େଦବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିେଲ।  

କାଉମାେନ ଗଛ ଡାଳେର ବସି କା କା କରୁଥିେଲ। େବେଳ େବେଳ ମଢ଼ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି 

ଆସୁଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଦୁଇଟା ଥଂଟ ମାରିଛkି କି ନାହW େଗାଟିଏ ଛୁଆ କାଉ ଆଡ଼କୁ 

େଦୗଡ଼ିଗଲା। କାଉମାେନ ଉଡ଼ିଗେଲ। କିm ଆଉ ଏକ ଡାଳରୁ କିଛି କାଉ ଉଡ଼ିଆସିେଲ। 

େସପଟକୁ ଦି ତୀୟ ଛୁଆଟି େଦୗଡ଼ିଗଲା େସମାେନ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗେଲ। ପାଖେର ଥିବା ଗଛ 

ଉପେର ବସିଗେଲ। ଏମିତି େଦୗଡ଼ିବା ଆଉ କାଉମାନ, ଉଡ଼ିବା େଖଳ ଚାଲିଲା। ଛୁଆଟି 

ଗଛ ଉପେର ଚଢ଼ିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। େସ ଟିକିଏ ଚଢ଼ିଲା, ତାର େଗାଡ଼ ଖସିଗଲା 

ଆଉତେଳ ଦୁମ କରି ତେଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା। େଯେତେବେଳ ସିଂହଛୁଆମାେନ ପାଖକୁ 

ଆସୁଥାkି କାଉମାେନ ଉଡ଼ିଯାଉଥାkି ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗିେଲ କାଉମାେନ ପୁଣି ମଢ଼ 

ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସkି। ଦଳେର େସମାନ, ଭଳି अେନକ ଛୁଆ ଥିେଲ। େସମାେନ କିm 

अନ� ଭାଇଭଉଣୀମାନ, ଠାରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଥିେଲ।  

ଟିକିଏ ଦୂରେର େଗାଟିଏ ବିଲୁଆ अେପeା କରିଥାଏ। ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ� ମଢ଼ 

ସଂfାନେର ସବୁେବେଳ ତ¡ର ଥାଆkି। ଏମାେନ ବଡ଼ ଶିକାର କରି ପାରିେବ ନାହW। 

ସିଂହ କି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଖାଇଥିବା ମଢ଼ରୁ କିଛି ମାଂସ ଖାଇେଲ ଏମାନ, େଭାକ 

ମରିଯିବ। ବଡ଼ ଶିକାରୀ ଖାଇଲା ପେର ଏମାନ, ପାଇଁ ପଯ��ା� ପରିମାଣେର ମାଉଁସ 

ବଂଚିଥାଏ। େତଣୁ ଏହି ବିଲୁଆମାେନ ସିଂହ ଦଳକୁ େଖାଜି ବୁଲୁଥାkି ଆଉ अେନକ 

ସମୟେର େସମାନ, ପଛେର ଚାଲkି। ଏହି ଜ�ଲି ବିଲୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ। 

ଆକାରେର େସମାେନ କଲରାପତରିଆ ବାଘଠାରୁ अେନକ େଛାଟ। ହୁଏତ େଦଶୀ କୁକୁରଠୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  31 

ସାମାନ� େଛାଟ ବା କୁକୁର ଭଳି େହାଇପାରkି। ଏମାନ, େବକ ଗୁଡ଼ିକ େମାଟା , ମୁହଁଟା 

େଗାଜିଆ। କାନ ଗୁଡ଼ିକ େବକ ପାଖେର େମାଟା େହାଇଯାଇଛି। କଳା େଥାବଣି ମଝିେର 

େଛାଟ େଛାଟ ଶ ାନଦାk ରହିଥାଏ। 

ବିଲୁଆ ଏପଟ େସପଟ େହଉଥାଏ। ଏ ସିଂହ ଛୁଆମାେନ େଯେତେବେଳ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିେବ 

େସ ବଂଚିଥିବା ମାଂସରୁ ଟିକିଏ ଭାଗ ପାଇବ। ଛୁଆମାେନ କିm କାହାକୁ ମଢ଼ ପାଖେର 

ପୁରାଇ େଦବାକୁ ଚାହାkି ନାହW। େଗାଟିଏ ସିଂହ ଛୁଆ ବିଲୁଆକୁ େଦଖିେଦଲା। ନିଜ 

ଭିତେର େଖଳୁଆଡ଼ ପ�ବୃତି ଆଉ ଶିକାରୀପଣ ଜାଗି ଉଠିଲା। େସ ନିଜର କାfକୁ ଟିକିଏ 

ଉଠାଇ େଦଲା, େଗାଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଲ^ା କରି େଦଲା ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ଆକ�ମଣ କରିବାକୁ 

ପ�]ୁତ େହାଇଗଲା। େସ ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ େଜାରେର ଆେଗଇ ଗଲା। ଏେଣ ବିଲୁଆଟି 

େସମିତି ଏପଟ େସପଟ େହାଉଥାଏ ଆଉ େଦେଖଇ େହଉଥାଏ େଯମିତିକି େସ ସିଂହ 

ଛୁଆଟିକୁ ଆକ�ମଣ କରିବ। ପ�କୃତେର େସ ଛୁଆମାନ,ୁ ଡରାଇ େଦବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। 

ବିଲୁଆର ଆକାର ଏହି ସିଂହ ଛୁଆମାନ,ର ଆକାରଠାରୁ अେନକ ବଡ଼। େଛାଟ ଛୁଆଟିକୁ 

ସହଜେର ବିଲୁଆ ମାରିେଦଇ ପାେର। ଛୁଆଟି କିm ନ ବୁଝି ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ 

ଗଲା। ବିଲୁଆ ଏମିତି ବ�ବହାର କଲା େଯମିତି େସ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଏକଦମ େଦଖିନି। କିm 

ବିପଦ ଥାଏ। ମା’ ବୁଝିପାରିଲା, ଉଠି ଧିେର ଧିେର ଛୁଆମାନ, ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। 

ବିଲୁଆଟି େସଠୁ େଦୗଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଛୁଆମାେନ ମା’ପାଖକୁ େଫରିଆସିେଲ, ଆଉ ମା’ 

େକାଳେର େଶାଇଗେଲ। 

ଏହି ବିଲୁଆଟି ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଂହମାେନ ସାମାନ� ବିଲୁଆ ପାଇଁ ଏେତ ଦୂର 

ଯିେବ ନାହW। ବତ�ମାନ ମଢ଼ ପାଖକୁ ଯିବା ବୃଥା। ସିଂହୀ ଛୁଆମାନ, ରeାପାଇଁ ତାକୁ 
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ଆକ�ମଣ କରିପାେର। ବିଲୁଆଟି ଏପଟ େସପଟ େହାଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ବିଲୁଆ 

ମାେନ ସବୁେବେଳ ସାମାଜିକ େହାଇ ରହିବାକୁ େଚ�ା କରkି। ଯଦି େଗାଟିଏ ବିଲୁଆ ଆଉ 

େଗାଟାଏ अଜଣା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଯାଏ େସେତେବେଳ ତାର ବ�ବହାର ସଂଜତ ରେହ, 

ସିଂହମାନ, ଭଳି ଆକ�ମଣମୁଖା େହାଇ ରେହ ନାହW। େସ ପାଖେର ଆଉ ଏକ ବିଲୁଆ 

ଥିଲା। େସହି ଯାଗାରୁ ସିଂହଦଳ େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ପ�ଥମ ବିଲୁଆ ନୂଆ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ 

ଚାଲିଗଲା। ତା ମୁହଁ ଟିେକ େଖାଲିଯାଇଥିଲା। ଦାk ଟିେକ େଦଖା ଯାଉଥିଲା। ତାର 

କାନଟି େବକ ଆଡ଼କୁ େହାଇଯାଇଥିଲା। अନ� ବିଲୁଆଟି ତାକୁ େଦଖିଲା। କିଛି अ� ଭ�ୀ 

େଦଖାଇଲା ନାହW। ବିଲୁଆଟି ତା ସା�କୁ କିଛି କହୁଥିଲା। ଏ ବିଲୁଆ ତାର ନାକକୁ अନ� 

ବିଲୁଆ ନାକେର ଘଷିବା ପାଇଁ େଚ�ା କରୁଥିଲା। अନ�ବିଲୁଆଟି ପଛ େଗାଡ଼େର ଭରା 

େଦଇ ପିଠିେର ବସିଥିଲା। ତାର ଲ^ା ଲା�ୁଡ଼ ମାଟି ଉପେର ପଡ଼ିଥିଲା। େସଠି ତେଳ 

ପଥୁରିଆ ମାଟିେର ମଝିେର ମଝିେର ଘାସ ବାହାରି ଆସିଛି। ତେଳ େଛାଟ େଛାଟ କଳା 

ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା। େସମାେନ ବହୁତ ସମୟ ପାଖା ପାଖି ରହିେଲ। ତାପେର ଟିକିଏ େଦୗଡ଼ି 

ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ।  

ଏହି ବିଲୁଆମାେନ କିଛି େବାେବାଉ ନଥିେଲ । ସଂf�ା ବା ରାତିର ପ�ଥମ ପ�ହରେର 

ବିଲୁଆମାେନ େବାବାଉ ଥାଆkି । କିm ଦିନେର ଏମିତି କିଛି ଘେଟନା । ବିଲୁଆ ଦୁଇଟି 

ଏପଯ��k େଭାକିଲା अଛkି । ଏ ସିଂହ ଦଳ ଦୂରକୁ ଗେଲ େସମାେନ କିଛି ଖାଇବାକୁ 

ପାଇେବ । ଛୁଆ ଗୁଡା କିm େମାେଟ ଛାଡୁ ନାହାkି । ବିଲୁଆମାେନ ସକାେଳ ବା 

ସଂf�ାେର ଚଳ ଚଂଚଳ େହାଇ ଯାଆkି । େସମାେନ ଏେବ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବୁଲିେବ । 

ବିଲୁଆ ମାେନ ସାଧାରଣତଃ େଯାଡି େହାଇ ରୁହkି ଆଉ ନିଜର अଂଚଳ ମଳ ବା ମତୂ�  ଦ ାରା 
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अ,ିତ କରkି ।  

ଏପେଟ ଦଳେର ଏହି ସିଂହଛୁଆମାେନ ମା ପାଖେର ଏକଦମ ଘଷି େହାଇ େଶାଇ ନଥିେଲ । 

େସମାେନ ଏକୁଟିଆବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିେଲ । ମନେର ଏମିତି ସାହାସ ଥିଲା । ଦୁେହଁ ମା 

ପଣତରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ଥିେଲ, କିm ବହୁତ ଦୂରେର ନୁେହଁ । ଛୁଆମାେନ ମଢ ପାଖକୁ 

କାହାକୁ ଆସିବାକୁ େଦଉ ନଥିେଲ । ଗଛେର କାଉମାେନ େସମିତି କା କା େହଉଥରେଲ । 

ମଝିେର ମଝିେର ଉଡିଆସି ମଢେର ଥଂଟ ମାରୁଥିେଲ । ଛୁଆମାେନ େସମିତି େସମାନ,ୁ 

ଭଗାଉଥିେଲ ।  

ବିଲୁଆ ଆଉ କାଉ ମାେନ େସମିତି ମଢରୁ କିଛି ମାଂସ ପାଇଁ ଛକି ରହିେଲ । ବିଲୁଆଦୁେହଁ 

େବେଳ େବେଳ ଆସି ପୁଣି ଛପି ଯାଉଥାkି । ମା ସିଂହୀ ଏକଦମ ସଜାଗ ରହିଥାଏ । 

ବିଲୁଆ ମାେନ ପାଖକୁ ନ ଆସm ।  ବିଲୁଆ ଦୁେହଁ ଟିକିଏ ଦୂରେର ରହି ସାମାନ� ଭୁକିେଲ 

। ମା ସିଂହୀ अ� େଦୗଡି ବିଲୁଆମାନ, ଆଡକୁ ମାଡଗଲା । ବିଲୁଆ ମାେନ େଦୗଡି 

ପେଳଇେଲ ଆଉ କିଛି ଦୂରେର ରହି ମଢକୁ अନାଇ ରହିେଲ ।  

ବିଲୁଆ ଦୁହWକୁ ବହୁତ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା । ମଢ ପାଖେର ରହି ଖାଇବା େମାେଟ ସnବ 

େହଉନାହW । ସିଂହମାେନ େମାଟ ବାଟ ଛାଡୁ ନାହାkି । େପଟର େଭାକେର େସମାେନ 

ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନଥିେଲ । ବିଲୁଆ ମାେନ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ େଦୗଡୁଥିେଲ । 

େସମାେନ େମାେଟ ସିଧା େଦୗଡkି ନାହW, ଖୁବ ଜଲଦି ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିअkି । ସିଂହ 

अବଶ� େସମାନ,ୁ େକଇ େଖାଜେର ମାଡି ବସିବ । କିm େସମିତିଆ କିଛି ଉେqଶ� ସିଂହ 

ଦଳର ନଥିଲା । ଏ ବିଲୁଆ ମାନ,ୁ େଦଖିେଲ ଲାଗିବ େଯମିତି େସମାେନ ଏମିତି 

ମଲୂ�ହୀନ ଦଉଡୁଛkି । ବିଲୁଆମାେନ େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି ହାଡ ଏପଟ େସପଟ େହାଇ 
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ପଡିଥିବାର େଦଖିେଲ । େସହି ହାଡ େଚାରାଇବା େସମାନ,ର ଉେqଶ� । ଟିକିଏ ଆଖି 

ଆଢୁଆଳ େହେଲ େସମାେନ ହାଡ େଚାରାଇ େନେବ । େଗାଟିଏ ବିଲୁଆ ଖୁବ ସkପ�ଣେର 

ପାେଖଇ ଆସିଲା । ସିଂହ ଛୁଆମାେନ େସ ବିଲୁଆକୁ ମଧ� ଧ�ାନ େଦେଲନାହW । ଏମିତି ଏ 

ବିଲୁଆଟା େକେତ େବଳୁ ଦଉଡୁଛି । ବିଲୁଆର କାନ େଯାଡାକ ପଛୁଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା । 

କାf ତଳୁଆ େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ େଗାଡ ଗୁଡାକ କଣୁଆ େହାଇଯାଇଥିଲା । ତାକୁ ସିଂହ 

ଦଳର ପାଖକୁ ଯାଇ ହାଡ େଚାରାଇବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ସିଂହମାେନ ଆକ�ମଣ କରkି 

େତେବ ପଳାଇବା ପାଇଁ େସ ସଂ"ୂଣ� ପ�]ୁତ େହାଇ ରହିବା ଦରକାର । 

ଏମିତି ଏେଣେତେଣ େଦୗଡିବା अଭିନୟ କରି ବିଲୁଆଟି ହାଡର ଏକଦମ ପାେଖଇ ଆସିଲା 

। ତାପେର ଏକ ଝଟକାେର ମୁହଁେର ହାଡଟିକୁ ଧରି େଯେତ େଜାରେର େହାଇପାେର େଦୗଡି 

ପଳାଇଲା । ଛୁଆ ସିଂହ ଦୁେହଁ ବିଲୁଆକୁ େଦୗଡି ପଳାଇବାର େଦଖିେଲ । େସମାେନ 

ଟିକିଏ ଉଠି ପୁଣି ରହିଗେଲ । ଏ ଛାର ବିଲୁଆ ପଛେର େଦୗଡି ଲାଭ କଣ?େସମାନ, ମା 

ମଧ� କିଛି କଲାନି । େସମାେନ ଆଖି ବp କରି େଦଉଥିେଲ । କିm େସମାନ,ର କାନ, 

ଶରୀର ଏକଦମ ସଜାଗ ଥିଲା । କିଛି ଘଟିେଲ େସମାେନ ଆକ�ମଣ କରିେବ ।  

ଏେଣ ପ�ଥମ ବିଲୁଆର ଖାଇବା େହାଇଗଲା । େସ ହାଡକୁ େନଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା । 

ଆର ବିଲୁଆଟି ତା ସେ� ସାେ� େଦୗଡୁଥିଲା । େସମାେନ ଏ ହାଡକୁ ଦୂରକୁ େନଇ 

ଖାଇେବ । ଏେଣ କାଉ ଦଳ ଖୁବ ବ�] େହଉଥାkି । େସମାେନ ଆଉ �ିର 

େହାଇଡାଳେର ବସି ପାରିେଲ ନାହW । ବାର^ାର ମଢ ପାଖକୁ ମାଡି ଆସୁଥାkି । ସିଂହ 

ଛୁଆ ଦୁେହଁ ମଢ ପାଖେର ଆ¢ା ଜମାଇେଲ । କିm କାଉଦଳ ନିଜର ପ�େଚ�ାେର eାk 

େହେଲନାହW । କିଛି ଖାଲି ଯାଗା େଦଖି ମଢ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିେଲ ଆଉ େସଇଠି କା କା 
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କରୁଥିେଲ । ଏମିତି କରି କରି େସମାେନ ସିଂହ ମାନ,ୁ ବିରo କରିେଦେଲ । ମଢେର 

େସେତ କିଛି େବଶୀ ମାଂସ ନଥିଲା । ସିଂହ ଛୁଆ ଦୁେହଁ ହଟିଗେଲ ଆଉ କାଉ ଦଳ ମାଂସ 

ଛିେwଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ।  

ଏ ସିଂହମାେନ ଜନE ରୁ ବଡ ପଯ��k अେନକ ]ର େଦଇ ଗତି କରkି । ପ�ତି ଥରର ଜୀବନ 

अଲଗା ପ�କାରର । େସମାନ, ଜୀବନକୁ ଚାରି ଭାଗେର ବିଭo କରାଯାଇପାେର । 

େଛାଟ ଛୁଆର ଜୀବନ । ଦୁଇ ମାସ କାଳ ମା’ ସହିତ େକଉଁଠି ଲୁଚି ରହିବ । େସହି 

ସମୟେର ଆଖିର େଡାଳାର ର� ପରିବ\�ନ ଘେଟ । ତିନିମାସ ଭିତେର ଧସୂରିଆ ଆଖି 

अ^ରର ର� େନଇଯାଇ ପାେର । ବଡ େହଲା ପେର ସିଂହ, ସିଂହୀ ଭିତେର ପ�େଭଦ 

ଜଣାପେଡ । ସିଂହର ମୁw ସାଧାରଣତଃ ସିଂହୀର ମୁwଠାରୁ ବଡ । ଆଉ େବକ ପାଖେର 

େକଶର ଉଠିବା ଆରn କେର ।  

ପ�ଥମ ତିନିମାସ ପଯ��k ଛୁଆ ମା’ର ]ନ�ପାନ କେର । ତିନିମାସ ପେର େସ ମାଂସ 

ଖାଇବାକୁ ଆରn କେର । ବେଷ� ପଯ��k ଛୁଆଟି ପ�ାୟ ବଡ େହାଇଯାଏ । ପpର ମାସ 

ଆଡକୁ େସମାନ, ଆକାର େଗାଟାଏ େଗାଟାଏ ଚିତାବାଘ ଆକାରର େହାଇ ଯାଏ । ଏହି 

ସମୟେର େସମାନ,ର ନୂଆ ଦାk ଉେଠ ।ବାରରୁ ପpର ମାସ ଭିତେର ଶିଶୁ ଦାk ଭା�ି 

�ାୟୀ ଦାk ଉେଠ । ସିଂହର अwିରା ଛୁଆମାେନ ସିଂହୀଠାରୁ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼kି । ଦୁଇ ବଷ� 

ପେର େସମାେନ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବଢkି । ତା,ର ଛାତି ବଡ େହାଇଯାଏ । ଆଉ ମୁw ବଡ 

େହାଇଯାଏ, େକଶର ମୁwର ଉପେର, ଛାତିେର ଆଉ େବକ ଚାରିପେଟ ଉଠିବାକୁ ଆରn 

କେର । ଦୁଇରୁ ଚାରିବଷ� ମଧ�େର େସମାେନ ତରୁଣ अବ�ାେର ଥାkି । ଏ ସମୟେର 

ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ� ପରିବ\�ନ ମାନ ଘେଟ । ତିନିବଷ� ଆଡକୁ ମାଈଛୁଆ ପ�ାୟ ପ$ୂ� 
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ବୟ;ା ସିଂହୀେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ । େସହି ସମୟେର େସମାନ,ର अେନକ 

ପରିବ\�ନ ଘଟିଥାଏ । ଶିକାର କରିବା ସମୟେର େସମାେନ େଯାଗଦାନ କରିଥାkି ଚାରି 

ବଷ� ଆଡକୁ ପୁअ ଛୁଆଟି ପ$ୂ� ସିଂହେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ ଆଉ ମଲା ପଯ��k େସ 

େସମିତି ରହିଥାଏ । େସମାନ,ର ବଢିବାର ସମୟ ଯଦିଓ ଛअ ବଷ� ପଯ��k ଚାେଲ 

ତଥାପି  ଚାରି ବଷ� େବଳକୁ େସମାେନ ପ�ାୟ ପ$ୂ�  ସିଂହର ପରିଣତ େହାଇଯାkି । ଛअ 

ବଷ� ପେର ଆଉ ଶରୀରର ବୃ�ି ଘଟି ନଥାଏ । େସମାେନ ଧିେର ଧିେର ଓଜନିଆ ଓ 

ଚଉଡିଆ େହାଇଯାkି । େଦହର େଲାମ ଧୀେର ଧୀେର ହଳଦୀ ଧସୂରିଆ େହାଇଯାଏ ଆଉ 

େଛାଟ ସିଂହ ଏକ ପ$ୂ� ସିଂହେର ପରିଣତ େହାଇଯାଏ । େବେଳେବେଳ ବାଳ ସାମାନ� 

କଳା େହାଇ ଯାଇଥାଏ ।  
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ପୁuିତା େଜନା 

ସବ�ଂସହାସବ�ଂସହାସବ�ଂସହାସବ�ଂସହା    
 ସବୁଦିନ ପରି େସ ଦିନ ମଧ� ସାf�ଭ� ମଣ ସମୟେର ସାeାତ୍ 

େହାଇଥିଲା ମିେସସ୍ ଚାp, ସହିତ ଏକ ହାତେର ତା,ର ଥିଲା 

ଦୁଇଟି ଚିଠି ଓ अନ�ହାତେର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିେଲ ନିଜର ସାନପୁअ 

अରିpମକୁ କାରଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ अରିpମ୍ ମାନସିକ ବିକଳା� 

ଥିଲା ଖୁବ୍ େମାଟାେସାଟା ଫିନ୍ ଫିନ୍ େଗାରା, ଡଉଲଡ଼ାଉଲ୍ େଚେହରା 

ସହ ବଡ଼ ମୁwେର କୁ|ୁକୁ|ିଆ କଳା ମିଚିମିଚି େକଶେର ଭରା ‘େହେଲା 

अରିpମ୍!’ ସେ^ାଧନେର ହାତ େଦଖାଇବା ମାେତ�  େମା ହାତଟିେର ହାତ 

ମିଳାଇ ଟାଣି ଧରିଥିଲା େସ େସ ସମୟେର ମିେସସ୍ ଚାp୍ େମା ସହିତ 

ସାf�ଭ� ମଣେର େଯାଗ େଦଇଥିେଲ 

 ତା,ର ଚାକିରୀ ସ^fୀୟ ବା\�ାଳାପର ଆେଲାଚନାକ�େମ େସ 

କହିଥିେଲ େଯ ମଁୁ େସ ବ�ା, ଚାକିରୀକୁ ପ�ାୟ ଆଉ ଛअମାସ େହବ 

ଯାଉନି କାରଣ େମା ଚାକିରୀଟିକୁ େନଇ ଏେବ େକାଟ�େର େକସ୍ 

ଚାଲିଛି ବ�ା,ର ଦୁଇଟି କମ�ଚାରୀ ନିଜର ଚାକିରୀ ବ|ାଇବା ନିମି\ 

ଏ ସବୁ କରିଛkି ମାତ�  ମଁୁ ତ େକାଟ�େର େକସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ 

ଯାଇପାରିବିନି, େତଣୁ େମା ସ�ାମୀ ଏଥିେର ଏକମତ ନ େହବାରୁ ମଁୁ 

ପୁନ� ଏେବ େସହି ମାନସିକ ବିକଳା� ପିଲାମାନ,ୁ େ�ଶାଲ୍ େଟ�ନ୍ ଡ 
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ଶିeୟିତ� ୀ ହିସାବେର ;ୁଲେର ପଢ଼ାଉଛି ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ଘେର ମଧ� ସ�ାହେର ତିନିଦିନ 

ଘ¤ାଏ େଲଖାଏଁ େସହି ପିଲାମାନ,ୁ ଟୁ�ସନ୍ କରୁଛି ତା,ର ମନର अବ�ା ଓ 

ମୁଖମwଳକୁ ଲe�କରି େମା ମନ ମଧ�େର େଯ କି ପ�କାର କ� ଜାଗ�ତ େହାଇଥିଲା 

ଭାଷାେର ବ$�ନା କରିବା କ�କର ବ�ାପାର ଥିଲା अରିpମ୍ ବାର^ାର େମା ହାତଟିକୁ 

ଟାଣି ଧରୁଥିଲା ତା’ର ହାତଟିକୁ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଇgା ଥିେଲ ମଧ� ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଧ¥ା 

େଦବାଭୟେର ତା’ପେର ସଂଧ�ା ଆଳତି କରିବା ଉେqଶ�େର ମଁୁ େମା ଫ� ାଟକୁ େଫରି 

ଆସିଥିଲି ମା ପୁअ ଦୁହW,ୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିେଦଇ େସମାେନ ଠିକ୍ େମା ଉପରର 

ଫ� ାଟଟିେର ରହିଥାଆkି 

 ତା’ପେର ପ�ତିଦିନ ଭଳି ସଂଧ�ା ଆଳତି, ପ�ାଥ�ନା ଓ ଧ�ାନପେର ମଁୁ େରାେଷଇ 

କାଯ��େର େଯାଗଦାନ କରି ରାତ� ୀର ଖାଦ� ପ�]ୁତି କରିବା ସମୟେର ଭାବି ଚାଲିଥିଲି 

ମିେସସ୍ ଚାp, ଜୀବନଧାରା ବିଷୟେର... 

 ଧରିତ� ୀ ପରି ସବ�ଂସହା ନାରୀଟିଏ ଭଗବାନ ସୃ�ି କରିଛkି ଓ ତା,ଠାେର ଭରି 

େଦଇଛkି अସୀମ େଧୖଯ��ଶoି ଠିକ୍ େମରୁ ପବ�ତ ପରି ତା, ସା�େର େଯେବ ବି େମାର 

େଦଖାହୁଏ ତା, ଜୀବନର େସ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆହତ ହୁଏ ମଁୁ अରିpମ୍ 

ଆମର ଉପର ଫ� ାଟେର ରହୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଗwେଗାଳ କେର ସବୁେବେଳ ଘେର 

େଡଉଁଥାଏ, େକେତେବେଳ ଘେର ଏ ମୁwରୁ େସ ମୁw େଦୗେଡ଼ ଓ ଚି�ାର କରି ପାଟିକରି 

ଘରର ଜିନିଷ ଓ କବାଟ ଇତ�ାଦିକୁ େଢା େଢା କରି ପିେଟ अଧିକାଂଶ ସମୟେର ଉଁ... 

ଉଁ... କରି ଗୀତଗାଇବା ପରି କାେp େସ ବାକ୍ ଶoିହୀନ ମାତ�  ସବୁକଥା ବୁଝିପାେର ଓ 

କ"ୁ�ଟରେର ତା’ର ମନକଥା ଓ ;ୁଲେର ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ସବୁକିଛି ଟାଇପ୍ କରି େଲଖି 
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ଜଣାଇ ଦିଏ ଖୁବ୍ ସୁpର ସୁpର ଗ� ସବୁ ବ$�ନା କରି େଲେଖ ବୟସ ପ�ାୟ େତର 

କି^ା ଚଉଦ ବଷ� ଏେତ ଗwେଗାଳ କରିଥିେଲ ମଧ� ତା’ର ଏ अବ�ା େଦଖି ସମେବଦନା 

�ାପନ କରିବା ବ�ତୀତ ବିରoିଭାବ ଆେସନାହW 

 ଯାହାର ପୁତ� ର अବ�ା ଏପରି ଓ ତା ସା�କୁ େବାଝ ଉପେର ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରି 

ସ�ାମୀ,ର ଦୁଇଟିଯାକ ବୃକକ୍ ଖରାପ େହାଇଯିବାରୁ ପ�ତିମାସେର ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବାକୁ 

ପେଡ଼ ଖୁବ୍ ଜୀ$�ଶୀ$� ଶରୀର ମି�ର୍ ଚାp,ର ମାତ�  ମିେସସ୍ ଚାp,ର େସୗpଯ�� 

ବ$�ନା କରିବା ନିମି\ େଯପରି ଶି�ୀଟିଏ ବା କବିଟିଏ ଦରକାର ଶାkଶି� 

ମୁଖମwଳଟିେର ପ�ତିଟି ଭାଗ ମାେନ ନାକ, ଆଖି, ଓ�ଧାର, ଭୃଲତା... ଇତ�ାଦି େଯପରି 

ଏକ ଚିତ� କାର ବା ଶି�ୀର ତୂଳିକାେର ଗଢ଼ାଯାଇଛି ତା ସାଥିେର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ଗାଲର 

େଗାଟିଏ ପାଶ��େର ନଜର ନ ଲଗିବା ପରି େଯପରି କଜ� ଳ ଟିପାଟିଏ ଭଗବାନ ଜନE  

ସମୟେର ଲଗାଇ ମ\��କୁ ପଠାଇଛkି ମଝି ସୁkାଣି ସା�େର ମଧ�ମଧରଣର ଲାଲ 

ବିpିଟିଏ ଲଗାଇ େଯପରି ଦୁଗ�ାପ�ତିମା ପରି ମେନ ହୁअkି ମଧ�ମ ଉ�ତା, ମଧ�ମ ସ�ା�� 

ସହିତ େଗୗରବ$� ଆପାଦମ]କ େଯପରି ନିଖୁଣ ଭାବେର ବ$�ନାେଯାଗ� ତା’ 

ସା�େର ଗଜଗାମିନୀ ଚାଲି ସା�କୁ ମଧୁର ଭାଷିଣୀ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏପରି ସବ�ଗୁଣ 

ସଂପନ�� ା ନାରୀଟି ଭାଗ�େର ଭଗବାନ େଯପରି ସମୁଦ� ର େଗାଟିଏ ଲହଡ଼ି ସମା�ି ପବୂ�ରୁ 

ଆଉ ଏକ ଲହଡ଼ିର ବୀଜ �ାପନ େହାଇଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ େସହିପରି େଗାଟିଏ ଦୁଃଖ ମନରୁ 

ନ ଲିଭୁଣୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଲହଡ଼ି ପରି ବୀଜଟିଏ େରାପଣ କରିବାେର ଲାଗି ପଡୁଥିେଲ 

 ଗଣିତ ଶା¦େର ଏମ୍.ଏ. ପ|ମବଷ�େର ତା,ର ବିବାହ କାଯ�� ସମାପନ 

େହାଇଯାଇଥିଲା ମି�ର ଚାp, ସହ, େସ େସେତେବେଳ ଏକ ବହୁରା�� ୀୟ କ"ାନୀେର 
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ଇଂଜିନିୟର ଥିେଲ ସବୁ ନାରୀ, ପରି େସ ମଧ� ନିଜ ମନେର अେନକ ଆଶା ଓ ଆଗାମୀ 

ଦିନର ସ�ପ� ଭରି ସଂସାେର େeତ� େର ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିେଲ କିଛିଦିନ ଦା"ତ� 

ଜୀବନ ଖୁବ୍ ଆନpେର, ହସ ଉଲ� ାସେର ବିତିଯାଇଥିଲା େସ ସମୟେର ମିେସସ୍ ଚାp୍ 

େ�ଟ୍ ବ�ା,େର ଏକ କିରାନୀ ଚାକିରୀ ପାଇଥିେଲ େତଣୁ େସ େଶଷ ବଷ�ର 

ସ�ାତେକା\ର ପରୀeା େଦବାକୁ ଇgା କରିନଥିେଲ ପତିପତ� ୀ ଦୁେହଁ ଦିଲ� ୀ ମହାନଗରୀେର 

ଭଲ ଚାକିରୀ ଜୀବନ अତିବାହିତ କରିବା ସହିତ अେନକ अେନକ େଛାଟ ବଡ଼ ସ�ପ�ର ଜାଲ 

ବୁଣିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିେଲ 

 ସବୁ ନାରୀ,ର ଏକ ସ�ପ�ଥାଏ ମାତୃତ�  ଲାଭ କରିବା େତଣୁ େସ ମଧ� କିଛିଦିନ 

अkସ\� ା ରହିବା ପେର ମାତୃତ�  ଲାଭକେଲ େଯଉଁ ଶିଶୁଟିର ଆଗମନେର ତା,ର 

ସଂସାରେର ହସ ଉଲ� ାସ ଭରିଯିବ, ତା’ର କ�pନେର ସାରା ଗୃହଟି କ"ିତ େହବ, ତାର 

ହସେର ତା,ର ହସଖୁସିର ସଂସାର ବିଜୁଳୀ ପରି ଚମକି ଉଠିବ, ଓ ତା’ର ମା... ମା... 

ଡାକେର େସ ଧନ� ମେନ କରିବାର ଆଶା ମନେର େପାଷଣ କରିଥିେଲ, େସ ସବୁ ପାଣିର 

ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ପରି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ତା, ଔରସରୁ ଜାତ ପୁତ�  ସkାନଟି 

ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ବିକଳା� େହବ େବାଲି? ଏ ସ^ାଦଟି 

ଡାoରମାନ,ଠାରୁ ଶୁଣି ଦୁଃଖେର ଭା�ିପଡ଼ିେଲ େସ ଦୁଇଜଣ अେନକ ଡାoରୀ ପରାମଶ� 

କ�େମ ଯିଏ େଯଉଁ ପ�କାର ଚିକିdା କରିବାକୁ କହିେଲ େସ େକଉଁଥିେର ବି अବେହଳା 

କରିନଥିେଲ ପାଣିପରି अଜସ� ପଇସା ବୁହାଇ େଦଇଥିେଲ, ମନେର eୀଣ ଆଶା ସ|ାର 

କରି ନି�ୟ ତା,ର ପୁତ�  ସkାନଟି ଠିକ୍ ଭାବେର ଜୀବନ ନିବ�ାହ କରି ପାରିବ େବାଲି 

 ମନେର ଯାହାକୁ ସବୁ େନଇ ଆଶାର େସୗଧ େସ ଗଢ଼ିଥିେଲ େଗାଟିଏ େହେଲ ବି ତା, 
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ପeେର ସାକାର େହଲାନି େଶଷେର ବେଷ� ନୁେହଁ ଦୁଇବଷ� ନୁେହଁ ବାରବଷ�କାଳ 

ଶଯ�ାଶାୟୀ େହାଇ ପଡ଼ି ରହିଲା ଇତିମଧ�େର ବାଧ�ତାମଳୂକ ବ�ା, ଚାକିରୀଟିରୁ 

अବସର େନବା ନିମି\ ଦରଖା] େଦଇଥିେଲ େସ ବଡ଼ପୁତ� ର ଏ अବ�ା େଦଖି ବଂଶରeା 

ଓ ଜୀବନର ସାହାରା ନିମି\ ପତିପତ� ୀ ଏକତ�  �ିର କେଲ ଦି� ତୀୟ ସkାନଟିଏ ପାଇବା 

ଆଶାେର େଶଷେର ଠିକ୍ ସମୟେର ତା,ର େକ� ାଡ଼ପଣୂ�� କରି ଆଉ ଏକ ସkାନ ତା,ର 

ଗଭ�ରୁ ଜାତ େହାଇଥିଲା ସୁpର ପୁତ� ଟିକୁ େଦଖି ଆନpେର ବିେଭାର େହାଇ ଉଠିଥିେଲ 

ପତିପତ� ୀ ଦୁେହଁ ଏବଂ ନାମ ରଖିଥିେଲ अରିpମ ଭଗବାନ, ନିକଟେର ଢାଳିେଦଇଥିେଲ 

ବିନମ� ପ�ଣତି ସା�େର अବାରିତ अଶ��ଧାର ଓ ଭାବିଥିେଲ ଏଥର ଭଗବାନ ତା,ର ଡାକ 

ଶୁଣିେଲ େବାଲି ସାନପୁअଟି ଚଲାବୁଲା ଇତ�ାଦି ଟିକିଏ ବିଳ^ର କଲା ମାତ�  େସ 

ମାନସିକ ବିକଳା� ଓ ବାକଶoି ଶନୂ� େବାଲି େଯେତେବେଳ ଜାଣିଥିେଲ ଶନୂ�ରୁ 

ଖସିପଡ଼ିଲା ପରି अନୁଭବ କରିବା ସେ� ସେ� ସମ] ଆଶାର ସ�ପ� ଭା�ି ଚୁରମାର 

େହାଇ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ପୁअଟିର ବିଛଣାେର ଝାଡ଼ା, ପରିଶ�ା, ଗାଧୁଆ, େଖାଇବା... ଇତ�ାଦି 

େଛାଟ ଶିଶୁପରି ବାରବଷ� କାଳ କରି କରି େଶଷେର ବଡ଼ପୁअ अଂଶୁମାନ େଶଷ ନିଶ�ାସ 

ତ�ାଗ କରି ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ େନଲା ପିତାମାତା କିଛିଦିନ େଶାକେର ଭା�ି ପଡ଼ିଥିେଲ 

ମଧ� ନିଜକୁ ସnାଳିେନଇ अରିpମ ପଛେର ଜୀବନର ତରୀଟିକୁ ସଂସାର େeତ� େର 

ବାହିଚାଲିେଲ 

 କିଛିଦିନ अତିବାହିତ େହବାପେର ସ�ାମୀ ବୃକକ୍ ଜନିତ େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହେଲ 

ସବୁ ପ�କାର ପରୀeାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା େଯ ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ େହାଇଯାଇଛି 

ତାପେର ବଷ�କେର ଥେର, ପ�େତ�କ ଛअ ମାସେର, ତା ପେର ପେର ପ�ତି ତିନିମାସେର ଓ 
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େଶଷେର ପ�ତି ମାସେର ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଥି ସହିତ ଶରୀର ମଧ� eୀଣ 

େହବାକୁ ଲାଗିଲା ପାଣିସୁअ ପରି ପଇସା ମଧ� ପ�ଚୁର ଭାବେର ଖ�� କରିବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା 

 ଇତିମଧ�େର ମିେସସ୍ ଚାp ମାନସିକ ବିକଳା� ପିଲାମାନ, ନିମି\ େ�ଶାଲ୍ 

ବିଏଡ୍. େଟ�ନିଂେର ଦାଖଲ େନଇ अେନକ କ� ସହି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ରହି ପାଠପଢ଼ା 

େସହ୍ଷ କରିବା ପେର ତା, ପୁअ अରିpମକୁ ସାଥିେର ଧରି ମାନସିକ ବିକଳା�, ପାଇଁ 

ନିମ�ତ ;ୁଲେର େଯାଗେଦେଲ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ େକଉଁଠୁ େନଇ ତା,ର ଇgାନୁସାେର 

ଠିଆ କରାkି େସହW ଏକମାତ�  ଜାଣkି େଶଷେର ଏହି ଚାକିରୀଟିକୁ ମଧ� େସ 

ଭଗବାନ,ର ତା, ନିମି\ ଆଶୀବ�ାଦ େବାଲି ମେନକରି अେନକ ଧନ�ବାଦ �ାପନ 

କରୁଥିେଲ 

 ବହୁେଦଶୀୟ କ"ାନୀେର ସବୁେବେଳ ଛୁଟିେର ରହିବା ଓ ଠିକଠାକ୍ କାମ କରି ନ 

ପାରିବାରୁ ତା,ୁ ବାଧ�ତାମଳୂକ ଭାବେର अବସର ଗ�ହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା େଶଷେର 

ସ�ାମୀ, ଘେର ରହି ଘେରାଇ ଭାବେର କିଛି େଛାଟ େଛାଟ କାମ କରି କିଛି ପଇସା 

େରାଜଗାର କରୁଥିେଲ ଏତଦ୍ ବ�ତୀତ ମିେସସ୍ ଚାp ମଧ� ଟୁ�ସନ୍ କରି କିଛି ପଇସା 

େରାଜଗାର କରୁଥିେଲ ମାତ�  अରିpମ ଭୟେର ତା, ଘେର ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଯିବାକୁ 

ପିଲାମାେନ ଭୟ କରୁଥିେଲ ମିେସସ୍ ଚାp ନିଜର ପାରୁ ପଯ��k ନିଜର ସଂସାର ତରୀଟିକୁ 

ସମୁଦ� ରୂପୀ ସଂସାର ବeେର ସୁଚାରୁରୂେପ ବାହି େନବାକୁ ଆପ�ାଣ େଚ�ା କରି 

ଚାଲିଥିେଲ 

 ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦିେନ ସଂଧ�ା ସମୟେର କାfେର େଭନିଟି ବ�ାଗଟିଏ ପକାଇ ସୁpର 
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ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିfି ଲାଲ ର�ର ସାଲ୍ ଟିଏ େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ଥwାେର ଆସୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ 

ପ�ଶ� କରିଥିଲି େକଉଁଠୁ ଆସୁଛkି େବାଲି? େସଦିନ େସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଥିେଲ ଓ ତା, 

ମୁହଁେର େଯ ଖୁସି ଝଲସି ଉଠୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ଆହୁରି ଆଗ�ହୀ େହାଇ ଉଠିଥିଲି ତା, 

ବିଷୟେର ଭଲମp ଟିକିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ େସ ଆନpାଶ�� ଭରା ନୟନଯୁଗଳେର ଉ\ର 

େଦଇଥିେଲ େଯ, ମଁୁ େସହି ବ�ା,େର ପୁନ� େଯାଗଦାନ କରିଛି ମଁୁ ସେ� ସେ� 

ଭଗବାନ,ୁ अେନକ अେନକ ଧନ�ବାଦ �ାପନ କରୁଥିଲି ମନ ମଧ�େର ତା’ପେର େସ 

ବ$�ନା କରିଥିେଲ େଯ େସ ଗତ ପା|ବଷ� ପବୂ�ରୁ ତା,ର ସମସ�ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇ େଦଇଥିବା 

अବସର ଗ�ହଣ ନିମି\ ଦରଖା]ଟିକୁ େସ ବ�ା,ର ଉ�ପଦ� अଧିକାରୀ ଗ�ହଣ 

କରିନଥିେଲ େସ େମାର ଏ ଦରଖା]ଟିକୁ ଫାଇଲେର େସମିତି ଦବାଇ ରଖିେଦଇଥିେଲ 

ମିେସସ୍ ଚାp ମଧ� ତା, अଫିସର,ୁ ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସା କରିବା ସ�େର କୃତ�ତା �ାପନ 

କରିବାେର ଲାଗି ପଡ଼ିଥିେଲ ପା|ବଷ�କାଳ ତା, ଶ�ଶୁର, ସହିତ ନିଜର େପ�ାଭିେଡ଼¤୍ 

ଫw୍ ପଇସା ପାଇବା ନିମି\ େଦୗଡ଼ି େଦୗଡ଼ି ହତାଶ୍ େହାଇପଡ଼ିଥିେଲ अେନକ ଲେଢ଼ଇ ଓ 

ଝଗଡ଼ା କରି ଶନୂ� ହ]େର ନା]ିବାଚକ ଶ¨ ଧରି େଫରି ଆସୁଥିେଲ େସ େଯେତେବେଳ 

ସବୁ ରା]ା ବp େହାଇଯାଏ େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଏକ ଗଳି ରା]ାଟିଏ େଖାଲିଯାଏ, अଥବା 

େଯେତେବେଳ ସବୁ କବାଟ ବp େହାଇଯାଏ, ଏକ େଛାଟ ଝରକା େଖାଲିଯାଏ - ଠିକ୍ 

େସମିତି ଘଟିଥିଲା ତା, ଜୀବନେର ହଠାତ୍ ଗତବଷ� ଡିେସ^ର ମାସେର ପୁନ� ପବୂ�ପରି 

େସହି ବ�ା,କୁ ଧାଇଁଯାଇଥିେଲ େସ अେନକ ଆଶା େନଇ ଏଥର ନି�ୟ ତା,ର ପଇସା 

ମିଳିଯିବା ଆଶାେର ମାତ�  ବ�ା,େର େସ ଯାହା ଶୁଣିେଲ େସ ଚକିତ େହାଇ ରହିଗେଲ 

େସ ଉ�ପଦ� अଧିକାରୀ ତା,ର ଏ ମମ�େଭଦି ଦୁଃଖ, ଯ�ଣା ସବୁ अନୁଭବ କରି ତା,ର 
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ଦରଖା]ଟିକୁ େସ ସମୟେର ଗ�ହଣ କରିନଥିବାରୁ ତା,ର ଚାକିରୀଟି ଏେବ ମଧ� ସୁରeିତ 

अଛି ଓ ଜାନୁଆରୀ୧ ତାରିଖରୁ ତା, କାଯ��େର ପୁନବ�ାର େଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ଜଣାଇ 

େଦଇଥିେଲ ଏେତଦିନ ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ିରହି ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠିବାକୁ ମନ େହଉଥିଲା 

ତା,ର ତା,ର ଏ ଖୁସି େଯମିତି ପାଣିପରି ବfଭା�ି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବାପରି ପ�ତୀୟମାନ 

େହଉଥିଲା 

 ତାପେର ତା,ର ସ�ାମୀ ଓ अରିpମ, ସ^fେର ମଧ� ଭଲମp ଜଣାଇବାକୁ ନିେଜ 

ନିେଜ ନ ପଚାରିବା ପବୂ�ରୁ अନଗ�ଳ କହି ଚାଲିଥିେଲ େଯପରି 

 ମଝି ନଈେର ପାଣିେର ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସମୟେର େଯପରି କୁଟା ଖwିକର ସାହାରାେର 

ବ|ିଗଲାପରି ମେନ ହୁଏ, େସହିପରି ଏ ଏେଲାପ�ାଥିକ୍ ଚିକିdା ଓ ଡାoରମାନ, ଆଶା 

ପରିତ�ାଗ କରି ଧାଇଁ ଯାଇଥିେଲ ନିଜର ଜନE ମାଟିକୁ ଜଡ଼ିବୁଟି, େହାମିଓପ�ାଥିକ୍ ସବୁ 

ପ�କାର ଔଷଧର ମିଶ�ଣେର ଚିକିdା କରାଇବା ନିମି\ ନିଜର ସ�ାମୀ ଓ ପୁତ� ,ୁ ମନ 

ମଧ�େର अେନକ अେନକ ଆଶାର ମାଳାଗୁ©ି କହି ଚାଲିଥିେଲ ଦୁଇଜଣ,ର ଶରୀରର 

ଉନ� ତି ଘଟୁଛି ଏ ଚିକିdା କରିବାପେର ତଥାପି ମଧ� େସ ବ�]ଥିେଲ अରିpମର ଓଜନ 

ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ କାହW ବା ତା, ଜୀବନେର ଶାkି ବା ମୁoି? 

 ସମୟ ସମୟେର ମଁୁ ମିେସସ୍ ଚାp, ବିଷୟେର ଭାବିେଲ ଥଳକୁଳ ପାଏନି କି 

ପ�କାରର ଆଶା େନଇ ଜୀବନ ସଂଗ�ାମେର ଲଢୁଛkି େସ ସ�ାମୀ,ର ଏଭଳି ପରି�ିତିେର 

ରାତିେର ଶାkିେର ନିଦ� ାଟିେକ ବି ମିଳିବା କ�କର अରିpମର ଭବିଷ�ତ ଚିkାକେଲ 

अfକାର ବ�ତୀତ ଆେଲାକର ଉପ�ିତି अସnବ ତଥାପି ନିତ� ନିମି\ ନିୟମାନୁଯାୟୀ 

କରି ଚାଲିଛkି ନିଜର କ\�ବ� ତଥାପି ସମ], ସା�େର ମିଶୁଛkି, ସମ],ର ଭଲମp 
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ବିଷୟ ପଚାରି ବୁଝୁଛkି, ହସୁଛkି ଓ ଆଗକୁ ଆଗକୁ अଗ�ସର େହଉଛkି ନିଜର ସଂସାରର 

ତରୀଟିେର ନାବିକା ସଜାଇ ନିଜକୁ ସମୟ ସମୟେର ତା, ମନ ମଧ�େର କଣ ପ�ଶ�ବାଚୀ 

େହାଇ ଉଠୁନଥିବ, େକଉଁ ଜନE ର अଭିଶାପର ଫଳସ�ରୂପ େସ ଏ ଜନE େର ଏପରି କ� ଓ 

ଯ�ଣା େଭାଗ କରି ଚାଲିଛkି! ମାତ�  ତା, ମୁଖମwଳେର େକେତେବେଳ अେଧୖଯ�� 

େହାଇଉଠିବା, କାpିଉଠିବାର ସେ,ତଟିଏ ପାଇବା କ�କର କ� ସହ� କରି କରି 

େଯପରି ସବ�ଂସହା ଧରିତ� ୀ ପାଲଟି ଯାଇଛkି େସ 

 अେନକ ସମୟେର ତା,ୁ େଦଖି ମେନ ମେନ ପ�ଶ�ବାଚୀ ଉେଠ - ଏେତ େଧୖଯ�� 

ଭଗବାନ୍ କିପରି ତା, ହୃଦୟେର ଭରି େଦଇଛkି େକଉଁ ନାରୀ ବା କାହାର ଦୁଃଖଦାୟକ 

କାହାଣୀ ବ$�ନାେର ମଁୁ ତା,ର ଉଦାହରଣଟି େଦଇଥାଏ ଏେତ କ� ସହ�କରି କରି 

ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ତା,ପରି ନାରୀ, ଠାରୁ अେନକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ 

େଶଷେର ମଁୁ ମାତୃଚରଣେର ଢାଳିଦିଏ ବିନମ� ପ�ଣତି ତା,ର ସଂସାରକୁ ଶାରୀରିକ ଓ 

ମାନସିକ ଦୃ�ିେକାଣରୁ ସୁ� ରଖିବା ନିମି\... 

 ଏମିତି ଭାବନା ରାଜ�େର ବୁଲୁବୁଲୁ ରାତି ନअଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମିେସସ୍ ଚାp, 

ଫ� ାଟରୁ अରିpମର ଡିଆଁ ସା�େର ଉଁ... ଉଁ... ଶ¨ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ମଁୁ େମାର ପରିବାର 

ସହିତ ରାତି� େଭାଜନ ନିମି\ अଗ�ସର େହଉଥିଲି... 

 

୪୨୧, ସାଉଥ୍ ଦିଲ� ୀ ଆପାଟ�େମ¤୍ ସ 

ପ�ଟ୍ ନଂ - ୮, େସ�ର - ୪ 

-ାରକା, ନୂଆଦିଲ� ୀ - ୧୧୦୦୭୮ 
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ପ�େମାଦ କୁମାର 
ପwା 

ଚେରୖବତି ଚେରୖବତିଚେରୖବତି ଚେରୖବତିଚେରୖବତି ଚେରୖବତିଚେରୖବତି ଚେରୖବତି    
ଏକ 

 ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାେର ତାର େପା�ିଂ ଥିଲା। ସିକିମର କୁରୂପରୁ 

େଦଢ଼ଘ¤ାର ରା]ା ମିଲିଟାରୀ ଟ�କେର ଗଲା ପେର ପ�ାୟ ତିନି ଘ¤ା 

ଖ�ର - େଘାଡ଼ା ଉପେର ବସି ପାହାଡ଼ିଆ ସୀମା|ଳେର େସ ଆସି 

ପହ|ିଲା େବେଳ ବଷ�ାମାସ ସରି ଆଦ�� ତା ପରିପୃ� େହମk ସମୟେର 

ମୁw ଉପେର ସଯୂ�� ଆସି ପହ|ିବା େବେଳ ମଧ� ଶିରି ଶିରି କାକର 

ପବନେର ତା େଦହ ଥରି ଯାଉଥିଲା। 

 ବେଷ�କାଳର ଶିବିରେର ପ�ଶିeଣ ପେର ମାେସ େହଲା େସ ଆସି 

ଏଇଠି େଯାଗ େଦଇଥିଲା। ସ�ାହ ଯାଏଁ ଜେଣ ପବୂ�ରୁ େସଠାେର କାମ 

କରୁଥିବା ପ�ଶିeକ, ସହ ରହିଥିଲା। େକମିତି ଜେଣ ସିପାହୀ ଏହି 

େପା�େର ଏକୁଟିଆ ୨୪ ଘ¤ିଆ କାମ କରି ପାରିବ ତାର ରୀତିମତ 

ପ�ଶିeଣର େସ ପ�କୃତ ଶିeକ ଥିେଲ। ପଥର ଗଦା ଓ ବାଲି ବ]ାର 

ପଛପେଟ େକମିତି अହରହ େ�ନ୍ ଗନ୍  ଧରି ଏକଲୟେର ଶତୃର ସୀମା 

ଦିେଗ ଆଖି ପେକଇ ରହିେହବ, େସ ଶିେଖଇଥିେଲ। 

 ସୀମାେରଖାର ଏପାେଖ ଥିବା ଭୂମି ତା’ର ମା; େସ ରeକ ତା 

ମାତୃଭୂମିର; ତା’ରି ସୁରeାର ଦ ାୟିତ  ତାର ଦୁଇ େଲୗହ ବଳବତ୍  ଭୁଜା ଓ 

ଜ«ଶoି ଉପେର ନ�]; ଏହା ଭାବିଲା ମାେତ�  ତା ମନେର ଶତ ସିଂହର 
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ବଳ ଆେପ ଆେପ ଆସି ଯାଉଥିଲା; ଭାତେର ସିଝା ଆଳୁର ସ ାଦ अେନକ ଗୁଣେର ବଢ଼ି 

ଯାଉଥିଲା। ଭାତ, ସିଝା ଆଳୁ ଓ କିଛି ଶୁ¬ଫଳର ସମାହାରେର େସ ସୁରeାର ଦାୟିତ େର 

ଥିବା ଉ�\ମ ଭାବେଶ�ଣୀେର ନିମ� ପଦବୀର ଜେଣ େସୖନିକ ଥିଲା। 

 ପଥର ବାଡ଼ େସପାଖ େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ अkରେର अଦୃଶ� ସୀମାେରଖା ଥିଲା। େସ 

େଦଖିବାେର अେନକ ଥର େସହି େରଖାଟିେର ବରଫ ଜମି ଦୁଇଟି ଯାକ ସୀମାକୁ ଏକାକାର 

କରି େଦଉଥିଲା। ବରଫ ତେଳ େଘାେଡ଼ଇ େହାଇ ରହିଥିବା େସହି �ାନ ଉପେର ଚିଲର 

ତୀଦୃ�ିେର ପଥର ଉହାଡ଼େର ହW ବସି ସୀମାର ସୁରeାକୁ ଜଗି ବସିବା ସହ ତା’ର 

ବ�oିଗତ କାମ ସାରିବାକୁ ନିେq�ଶ ଥିଲା।  ପଥର ଆଢୁଆଳର ଟିେକ ନଁାକୁ ଜାଗାେର ତାର 

ଗ�ାସ୍  ଚୁହ� ା ଥିଲା। ତାକୁ ସଯୂ�� ବୁଡ଼ିବା ପେର ଘନ अfାର ଆଗତ ପବୂ�ରୁ ହW ତାର େଶୗଚ, 

ରfା ଖିଆ ସରିଯାଉଥିଲା। ପ�ତି ଏକ କିେଲାମିଟରେର ଏମିତି ଜଣିକିଆ ଆଉଟେପା� 

ରହିଥିଲା। 

 େସଦିନ, ଠିକ ସf�ା ଆସିବା ଆଗରୁ େ�ନଗନ୍  ଉପରୁ ହାତ ଆଣି େସେବ େସେବ 

େସ େ�ାଭ ଲଗାଇବା ଆରn କରିଥିଲା, ହଠାତ ତା ସାମନାେର ଜଣକୁ ଗନ୍ ସହ ଠିଆ 

େହାଇଥିବାର େଦଖି ବିଶ ାସ କରି ପାରିଲା ନାହW। ପ�ଥେମ ତ ଭାବିଲା, କିଛି ଥ+ା ମଜା 

ଚାଲିଛି। କିm ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ଆସି େଘରି ଯାଇଥିବା ଶତୃେସୖନିକ ମାନ,ୁ େଦଖି େସ ଜାଣି 

ପାରିଥିଲା, େସ ବpୀ େହଇ ଯାଇଛି। ସଯୂ�� ବୁଡ଼ିବା ପ�କି�ୟା ଆରn େହବାଠୁଁ ସଯୂ�� ଉଦୟ 

ଯାଏଁ ଯୁ� ତଥା अ¦ ବିରତିର ଚୁoିକୁ ଲ«ନ କରି ଜେଣ ନୁେହଁ, ଏକାଥରେକ ବାର ଜଣ 

ଆସି ତାକୁ अତକ�ତ ଭାେବ େଘରି ଯାଇଥିେଲ। 

 ତାକୁ ଛଳ କରି େସମାେନ ତା ଜାଗାକୁ ନିଜ अoିଆରକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। ତାକୁ ତା 

େରଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ସମୟ ଦିଆ ଯାଇ ନଥିଲା। ତାର ଗନ୍  ସୁରeା�ଳୀ ତା, 
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କବଜାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 

 अସହାୟ ପରିେବଶ ଓ ପରି�ିତିର ଭୟାବହ अବ�ାେର ହଠାତ ତାକୁ ତା ମା’ ଓ 

ଭଉଣୀମାନ, ବିଷୟ ମନେର ଆସିଲା। ମା’ର ଚିକିdା, ଭଉଣୀମାନ, ପାଠର अେଦଖା 

अଭାବ ଭୟେର अ®ୁତ ବୀରତ ର ନିଭ�ୀକତା ତା େଲାମକୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସକି�ୟ କରିେଦଲା। ମା 

ଓ ଭୂମି ଭିତେର ଥିବା ସମାନତାର ବିଚାରଜନିତ ପ�ତିକି� ୟା ବୃକକ୍  ଉପର ଗ�©ିର ରସ 

ସାମୁହିକ ସେ^ଦନାର ଉd ରୂେପ ସ�ାବ େହବାେର ଲାଗିଲା। ତା ହୃଦୟ କଠିନ େହାଇ 

ଆସିଲା। 

 अତି େଜାରେର େସ ପାଟି କରି ଉଠିଥିଲା – ଭାରତମାତା କୀ ଜୟ ! 

 େଜାରେର ପାଟି କଲା େବେଳ େଦହସାରାର ସମ] ରo ଶ¨ ଶoିରୂେପ ତା କ� 

ଶିରାଗ�©ିେର ଆସି ଏକତି� ତ େହାଇଥିେଲ। eୀଣ ନୀଳାଭ ଆେଲାକର ଫୁଆରାେର େସ 

अନୁଭବ କରୁଥିଲା अହରହ अଦୃଶ� ଘ¤ାନାଦ, ଶ�ଧ ନି, କାକଳିଶ¨ର ସେyାହନ ! 

 େଗାଟିଏ eଣ ପାଇଁ େସ अନୁଭବ କରିଥିଲା, େସ ଏକୁଟିଆ ନ ଥିଲା। ମୁo अ]ିତ ର 

ହରାଇବା ପାଇଁ ପ�]ୁତ ନଥିବା  ମାଟି,  ପବନ,  ଗଗନ ସବୁ ତା ସା�େର ଥିେଲ ଏବଂ ତା 

ଚାରିପାେଖ ଥିବା ଶତୃ େସୖନିକମାେନ eଣଭର ପାଇଁ ନିଥର ନିଶ¨ ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। 

 ବେp ମାତରମ୍ ର କୁହାଟ ଧ ନି ନାଦେର େଗାଟିଏ ଡିଆଁେର େସ େସମାନ, ପାଖରୁ 

ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଗଲା। ତା ପଛେର अଗଣିତ ଗୁଳିଚାଳନାର ଶ¨ େସ ଶୁଣି 

ପାରୁଥିଲା। ତଥାପି େସ ଭୟ କରି ନଥିଲା। େଦହର ସମ] ବଳ ଖେଟଇ ତଳକୁ ତଳକୁ 

େଦୗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। େସ େସମାନ, ହାତେର ବpୀେହବାକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥିଲା। କିm 

ସୀମାkର ଏହି େରଖା ଯଦି େସମାେନ ପାର କରିେଦେବ ତାର ସମାkରାଳ ଟିକିଏ ତେଳ 

ଆଉ ଏକ େପା�େର େସମାେନ ସହଜେର ପହ|ି ଯାଇ ପାରି ଯାଇପାରkି। 
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 େଦୗଡୁ େଦୗଡୁ ହଠତ େସ अନୁଭବ କଲା ପଛରୁ ଗୁଳି ଶ¨ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ଠିଆ 

େହାଇଗଲା େସ। अଝାଡ଼ ଜ�ଲ। ଦିନର ଆେଲାକ ତ ଦୂେର, ଆକାଶ ସୁ�ା ଦୃ�ିେଗାଚର 

େହଉନାହW। ନିଜ ଆଖ ପାଖକୁ େଦଖି ପଛପାେଖ ଉପର ପଯ��kର ଛାଇ ଛାଇ ଆଲୁअେର 

େଦଖିଲା େସ ଭୁଲ ଦିଗେର ଆସି ଯାଇଛି। ରା]ା େଖାଜି େଖାଜି ଗେଲ ଏ ରା]ାେର ତ 

ତାକୁ अେନକ ଦୂର ଯିବାକୁ େହବ। କଣ କରିବ େସ ? ଏମିତି ତ ରାତି ଘେନଇ ଆସୁଛି। 

ସକାଳ ପହର ପବୂ�ରୁ େଯ େକୗଣସି ମେତ �ାନୀୟ େହଡ଼ କ ାଟ�ରେର ଖବର ପହ|ିବାକୁ 

େହବ। ତା େହେଲ ଯାଇ अନ�ମାେନ ଆସି ପାରିେବ। େସ अନୁଭବ କଲା ତାର ବାମ ପାଖ 

ହାତରୁ अସହ� େବଦନା अନୁଭୂତ େହଉଛି। ହାତ अwାଳି େଦଖିଲା ହାତେର ପାଣି ପାଣି 

अନୁଭବ େହଉଛି। ନାକ ପାଖକୁ େନଇ ଶୁ«ିଲା। ରo ତା ପଛ ପାଖ କାfରୁ ବାହାରୁ 

ଥିଲା। ଗୁଳି େବାଧହୁଏ ବାଜି ଯାଇଛି। ମନେର ଗୁଳି ଶ¨ ଆସୁ ଆସୁ ତାର ଯ�ଣା ବଢ଼ି 

ଯାଇଥିଲା। ତାର ପ�ଶିeକ ତାକୁ ଶିେଖଇଥିେଲ, ବିପଦ ସମୟେର ମନ ଉପେର ନିୟ�ଣ 

ରଖିବ, ମନ ଦୃଢ଼ କରିବ। 

 େସ ମନ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ତା େଦହ अବଶ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ର 

ମା’ ଭଉଣୀମାେନ ମେନ ପଡ଼ିେଲ। େସମାନ,ର ମଧ� ଭରଣେପାଷଣର ଦାୟିତ  େଯ ତା’ରି 

ଉପେର अଛି। େଯମିତି ଏହି େଚକ୍ େପା�ର ଦାୟିତ େର େସ ଥିଲା। ନା, େସ ମନକୁ 

ବାfିବା ପାଇଁ େଚ�ା କଲା। ମାତୃଭୂମିର ଯଶ ରଖିବ। ତା’ର ଦାୟିତ ର ନିଖୁଣତାକୁ eୁ$� 

କରିବ ନାହW। 

 ଦୁଇ    

 ସ�ମର ନୀତିଶିeାେର ପଢ଼ିଥିବା ମାଆ ଆଉ ଭୂମାତା ସହନ କରୁଥିବା अକଥନୀୟ 

ଭାର ଗୁରୁତ  େସ େସଦିନ ବୁଝି ପାରିଥିଲା, େଯଉଁଦିନ େସ ଉତ୍  ଫୁଲି� ତ ଖୁସି ମନେର ଘର 
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ଭିତେର ପାଟି କରିକରି ପଶିଥିଲା – ମା, େଦଖିଲ। େମା ରିଜ° ବାହାରିଲା। ମଁୁ ପ�ଥମ 

େକାଡ଼ିଏ ଜଣ, ଭିତେର ରହିଛି। 

 କିm ମା’, ଆଖିେର ଉଲ� ାସ େସ େଦଖି ପାରୁ ନଥିଲା। ଜଳୁଥିବା ଚୁଲ� ୀ ଉପରୁ ଆଖି 

ଉେଠଇ ମା’ ପୁअକୁ ଚାହW ନିରୁdାହିତ କ�େର ପ�ଶ� କରିଥିେଲ୍, “େକାଡିଏ ଜଣ ଭିତେର 

ରହିେଲ ଆମକୁ କ’ଣ अଧିକା ଟ,ା ମିଳିବ?” 

 - ହଁ ମା, େମାେତ ;ଲାର୍ ସିପ ମିଳିବ। ଭଲ କେଲଜେର ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 

ସୁେଯାଗ ମିଳିବ। 

 - ଆଉ ଆମକୁ? 

 ତା େବାଧଗମ�ର अେବାଧ�ତମ �ାନ ପରିଧିେର ମା’, ପ�ଶ�ର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି 

ପାରି ନଥିଲା ବିଭୁେକଶ। ବରଂ ହସିବାକୁ େଚ�ା କରିଥିଲା – ତେମ ବୁଝୁନ। ସରକାର 

ଏେବ େମାେତ େଦେବ। ମଁୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରୀ କରିବି। େସେତେବେଳ ମଁୁ ଆଣି 

ତମକୁ େଦବି। 

 - ଆଛା! ଦୀଘ�ଶ ାସ ଛାଡ଼ିେଲ କମଳା – ମଁୁ ବ|ିଥିେଲ ତ’! 

 ଉତଫୁଲି� ତ ଆଶାନି ତ ହୃଦେୟ ପାଠ ପଢିବାକୁ अ¤ା ଭିଡ଼ି ବସିଥିବା ଏହି 

େକାମଳମତି କିେଶାର ପୁअଟିର ସ ପି�ଳ ଭାେବା\ରର ପଛେର ଲୁଚି ରହିଥିବା କମଳା, 

ଦୀଘ�ଶ ାସେର अେନକ ଯ�ଣା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। 

 ସ ାମୀ, ମୃତୁ�ପେର ଆସkା ବଂଶଜ, ପାଇଁ ଆହାର ମୁଠାଏ େଯାଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ 

ଦାwକୁ ବାହାରି େରାଜଗାରର ପ©ା େଖାଜି ବୁଲିଥିବା ¦ୀ େଲାକଟିର ପିଲାେବଳୁ ପାଠ 

ପଢ଼ିବାର अଦମ� ଇଛା ଥିଲା; କିm ତା, ବାପାପାଠ ନ ପେଢ଼ଇ ତା’, ବାହାଘର ଜେଣ 

ପରିବା ବିକାଳୀ, କମ୍ ପାଠୁଆ େଲାକ ସହ କରିେଦଇଥିେଲ। अପ�ା� ବୟସେର ବାହାଘର 
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ପେର ତିେନାଟି ଝିअେର େଗାଟିଏ ପୁअ ଜନE  େହାଇଥିଲା। ବିଭୁେକଶ ଉପେର ଜେଣ, ତା’ 

ତେଳ ଦି’ ଝିअ ଥିେଲ। ବଡ଼ ଝିअ ଜନE  େହଲା େବେଳ अେନକ ସ�ପ� େଦଖିଥିେଲ େସ ! 

ତା,ର अପରୂଣୀୟ अଭିଳାଷକୁ ପ$ୂ� କରିବା ପାଇଁ ତା, ଝିअକୁ ଖୁବ ପେଢ଼ଇେବ। ଆଉ 

ତା ସyତିେର ହW ତା ବାହାଘର କେରଇେବ। କିm କିଛିେହାଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ପରି�ିତି 

ସହ ତାଳ େଦବାକୁ ଯାଇ ସ�ାମୀ, ହଁ େର ହଁ ମିେଳଇଥିେଲ। ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ବିଚାରି 

अଠର ବଷ� ପୁରୁଣୁ ନ ପୁରୁଣୁ ତାର ମଧ� ବାହାଘର େହାଇ ଯାଇଥିଲା। େକବଳ ନାମକୁ 

ମାତ�  ବଡ଼ ଝିअର ବାହାଘର େହାଇଥିଲା। अପାରଗ େଜାଇଁ ଥିଲା େଘାଡ଼ା ମଦୁଆ। 

 ବଡ଼ ଝିअର ବାହାଘର ସରୁସରୁ ସ ାମୀ ଖୁବ କମ ବୟସେର ମୃତୁ� ବରଣ କରିଥିେଲ। 

ନାହW ନାହWର ସଂସାରର ସବୁଯାକ ଦାୟିତ�  ତା, ମୁwେର ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା’ର ଓ ସାନ 

ଦି ଭଉଣୀ ଜଣ, ;ୁଲ ସରି ନ ଥିଲା। ପିଲା,ୁ ପାଠ ପେଢ଼ଇବାର अଭିଳାଷକୁ ଚରିତାଥ� 

କରିବାର େମାହ େସ ଛାଡ଼ି ପାରି ନ ଥିେଲ। ବଡ଼ ଝିअ ଓ अପାରଗ େଜାଇଁର ବି ଦାୟିତ�  

ଥିଲା ତା, ଉପେର। େବୖଧବ�ଜନିତ ସାମାଜିକ ଏବଂ अଧା ରା]ାରୁ ସ ାମୀ ଛାଡ଼ି 

ଯାଇଥିବା ପାରିବାରିକ ଯ�ଣାେର ଜଜ�ରିତ କମଳା ଘରୁ େଗାଡ଼ କାଢ଼ି େକେତଜଣ, ଘେର 

େରାେଷଇ କରି ଓ ବାସନ ମାଜି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ େମ¤ାଇବା ନିମେk ବାଧ� 

େହାଇଥିେଲ। 

 ସ ାମୀ, ମୃତୁ�ର ଚାରି ବଷ� ଭିତେର ହW ତା, େଦହ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। େଦହେର 

େରାଗ ଆସି ଘର କରି ସାରିଥିଲା। ଭିତେର ଭିତେର ରହି କାଶ ଯeE ାର ରୂପ େନଇ 

ସାରିଥିଲା। ଘେର େକହି ଜାଣି ନଥିେଲ। କିm ତା, ମନେର ଡର ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତା, 

अେk ପିଲା, କ’ଣ େହବ? ତଦ୍ଜନିତ େକ�ଶର ଆବରଣ ମଧ�େର ବିଭୁେକଶର ସଫଳତା 

ବି ତା,ୁ ଉଲ� ାସ େଦଇ ପାରୁନଥିଲା। 
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 ତା, େରାଗ ବିଷୟ ବି ବିଭୁେକଶ ତା ପେର ପେର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା, 

େଯେତେବେଳ +୩େର ନଁା େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଟ,ା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଘେର 

େଶାଇଥିବା କମଳା,ୁ; ସାନ ଭଉଣୀମାେନ ;ୁଲ ନ ଯାଇ ଘେର ରହି ଘର କାମ କରୁଥିେଲ; 

ବଡ ନାନୀ ତା ଘରୁ ଆସି େରାେଷଇ କରୁଥିବା େଦଖିଥିଲା। ବ�] େହାଇ ଯାଇଥିଲା େସ – 

ଆେର, କ’ଣ େହଲା ମା’,ର? 

 - କାଶି କାଶି ଧଇଁସଇଁ େହାଇ େଶାଇ ଯାଇଛkି ଭାଇ। 

 - ଠିକ अଛି, ତେମ ଦି ଜଣ ;ୁଲ କୁ ଯାअ। ମଁୁ ମା’ କଥା ବୁଝୁଛି। 

 ସାନ ଭଉଣୀ ମାନ,ୁ େଜାର ଜବରଦ] ;ୁଲ ପେଠଇ େଦଇଥିଲା। 

 ମା’ ଉଠିଲା ପେର ତା,ୁ ଧରି ଡାoରଖାନା ଯାଇଥିଲା। ଡାoର ପରୀeା କରି 

କହିେଲ -  ତା,ୁ ଯeE ା େହଇଛି। 

 ପରାମଶ� େଦେଲ - େକବଳ ଔଷଧ ନୁହଁ, ତା ସହ ଭଲ ଖାଇବା ଓ ବିଶ�ାମ େନବା 

ମଧ� ଦରକାର। ତା େହେଲ ଯାଇ ଏହାର ନିରାକରଣ େହାଇ ପାରିବ। 

 ସହସା ବିଭୁେକଶ ହୃଦୟ�ମ କଲା, ତା ବୟସ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ବାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା 

ସଂସାରର ଏେବ େସ ମୁରବୀ। ତାକୁ ଏ ସଂସାରର ସମ] ଦାୟିତ�  େନବାକୁ େହବ। 

ମାଆର େରାଗିଣା େଦହ, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଦାୟିତ�  ସହ ସାନ ଭଉଣୀମାନ, ଭବିଷ�ତ 

ସଜାଡ଼ିବାକୁ େହବ। ତା ରିଜ° ପ�କାଶ େହବା ଦିନ ମା େନଇଥିବା ଦୀଘ�ଶ ାସର ପ�କୃତ अଥ� 

େସ େସଦିନ ବୁଝି ପାରିଥିଲା। ମାଆ,ର ବିଶ�ାମ अଥ� ତାକୁ ଟ,ା େରାଜଗାର କରିବାକୁ 

େହବ। ମା ଓ ଭଉଣୀମାନ, ଗୁଜୁରାଣ େମ¤ାଇବାର अଭିଭାବକୀୟ ପ�ୟାସର 

अଭିଳାଷତା ପିତୃବିହୀନ - ମନ ଭିତେର ଉ,ି ମାରିଥିଲା। 

 ମାଆକୁ େନଇ ଘରକୁ େଫରିଲା େବେଳ अସହାୟ ଓ ଦୁବ�ଳ ମନ ତା’ର କେଲଜ ଯାଇ 
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ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ଇଛାକୁ ବିସଜ�ନ କରି େଦଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହ ଆେଲାଚନା 

କରିବା ପାଇଁ େସ ସାହାସ କରି ପାରି ନଥିଲା। ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପାଠ ପଢ଼ା ବp ଓ ତା 

ସହ अସମୟେର ତା’ର ବାହାଘର ବିଷୟେର େସ ମଧ� अବଗତ ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଏକମାତ�  

ବିକ� ପ©ା ଥିଲା अଥ� ଉପାଜ�ନ। 

 ଦିେନ କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିଲା, େସୖନିକ ଚାକିରୀେର େଲାକ ଭ\� େହଉଛkି। େଯତିକି 

ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା େସଥିେର ଦଉଡ଼ି ବାfିଲା। ମା’, ସୁ�ତା ପେର ଦୃଢ଼ ମନେର େସ  

ପଦାତିକ ବାହିନୀର ଚାକିରୀେର େଯାଗ େଦଇେଦବା ପ�କି� ୟା ଆରn କଲା। କ�ପ�ଦ 

ଚାକିରୀ ପରୀeା ତା ପାଇଁ କିଛି କ� ନ ଥିଲା। 

 ଚାକିରୀ ଆଳେର ମା’, ଭରଣେପାଷଣ ପାଇଁ ମା’,ର ହW େସବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା 

େସ। ତା ସହ ଆଳାପ କଲାେବେଳ ମିଲିଟାରୀ अଫିସର ଜଣକ ତାକୁ ଏହିଭଳି ଭାେବ 

ବୁେଝଇଥିେଲ। 

 େସ କିm ମା’,ୁ େସହିଭଳି ବୁେଝଇ ପାରି ନ ଥିଲା। ଶୁଣିଲା ପେର ମା କାpିେଲ, 

ଦୁଃଖ କେଲ। େସ େକବଳ କହି ପାରିଲା, “ମଁୁ ଟ,ା େରାଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମା। 

େମାେତ ଦରମା ମିଳିବ। ସାନ ଦି ଜଣଯାକ ପଢ଼ିେବ। ତମକୁ କାମ କରିବାକୁ େହବନି। 

ତମ େଦହ ଠିକ୍  ରହିବ।” 

 ତାହା ହW ତା ସy�ଖର ବା]ବତା ଥିଲା। 

ତିନି 

 ପାଖେର େକଉଁଠି ଗଧିଆର କକଶ� କ�େର ଚି�ାର ଶୁଣି ତାର ଧ�ାନ ଭା�ିଲା। 

ପ�କୃତି� େହାଇ ଉଠିଲା େସ। ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚeୁ ପତାକୁ େଖାଲି ରଖିବାକୁ େଚ�ା କଲା। 

ଦୂର ଆକାଶେର କୁଆଁତାରା ��ରୂେପ େଦଖା ଯାଉଥିେଲ। ସମୟର ଧାରଣା ଆସୁ ନ 
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ଥିଲା। ବସିଥିବା �ାନରୁ ଉଠିବାକୁ େଚ�ା କଲା େସ। अସହ� ଯ�ଣା ସହ अକଥନୀୟ 

ଥwାେର େସ େଶାଇ େକମିତି ପାରିଲା? େବାଧହୁଏ େସ େଚତାଶନୂ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 

ଯ�ଣାରୁ ତିେଳ ବି ମୁoି ମିଳୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ତା’ର କାମେଶଷ କରିବାକୁ େହବ। 

 େହ ପ�ଭୁ! ଚାକିରୀ ଆରn ଜୀବନେର ତାର ବୃ\ିେର କିଛି ଦାଗ ନ ଲାଗୁ। ହୃଦୟରୁ 

ବାହାରୁଥିବା ଉଛ ାସ ପ�ତିଧ�ନିତ େହାଇ େସହି ଧ ନି ପ�ଚw ଶ¨ଧ ନିେର ପରିବ\�ତ େହାଇ 

ନିଃଶ¨େର ତା ପାଖକୁ େଫରି ଆସିଲା। କୁଆଁତାରା ଡୁବିବା ପବୂ�ରୁ ତା ଆଗର େପା�କୁ 

ଯାଇ ଆଗକୁ ଖବରକୁ ଆେଗଇ େନଇ ପାହାkା ଆଗରୁ ଘାଟିକୁ ପୁନଦ�ଖଲେର େନବାକୁ 

େହବ। 

 ତା ନାକେର କିଛି ବାସ�ା अନୁଭୂତ େହଲା। ଜଣା ପଡୁଥିଲା ପାଖେର ତୁଳସୀ ଗଛ 

अଛି। ଦୁଗ�ା अ�ମୀ ଦିନ ମହାେଗୗରୀ,ୁ ମା ପଜୂା କରିବା େସ େଦଖିଥିଲା। ମା କହୁଥିେଲ 

ମହାେଗୗରୀ, ଔଷଧୀୟ ନଁା ତୁଳସୀ, ରoେଶାଧକ। ପାଖେର ଥିବା ଗୁଳE ଗୁଡ଼ିକୁ अwାଳି 

ପତ�  ଛିେwଇ ଆଣି ଶୁ«ିଲା। ଦୁଇ ତିନିଥର ପେର ତାକୁ ତା ନାକେର ତୁଳସୀର ପ�ତ�e 

ସୁଗf ଆସି ବାଜିଲା। େସ ଗଛରୁ ପତ�  ପୁଳାଏ ଛିେwଇ ଆଣି ପାପୁଲିେର ମ©ିଲା। େସ 

ରସକୁ େନଇ ବାହୁ ପଛପାେଖ अନୁଭବ କରୁଥିବା ଯ�ଣା ଜାଗାେର ଲେଗଇଲା। ପତ� କୁ 

ପାଟିେର ପେକଇ ଉଠି ଠିଆ େହଲା। ନିଜ ରୂପକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ अପଯ��ା� ଆେଲାକେର 

େସ ଦିଗ ନି$�ୟ କରିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥୁଲା। େଟ�ନିଂେର ଶିଖିଥିବା ମ]ି¬ର ବୁ�ି 

େକାଷେର ଥିବା ସ -ଦିଗବାେରଣୀ ଯ�େର ମନକୁ େନଇ ନିେବଶ କଲା। ତଥାପି ସଫଳ 

େହଲାନି। ହତାଶ େହବା ପୁବ�ରୁ ପୁଣି ଥେର ଆଖି ବୁଜି ଜାଣିବାକୁ େଚ�ା କଲା। 

 ତା ମ]ି¬ ଭିତର ଗଭୀର ଶନୂ�ତା ଭିତରୁ ସହସା ତାର ହୃଦ୍ େବାଧ େହଲା, େସ କିଛି 

ଶୁଣି ପାରୁଛି। କଣ େସ ଶ¨? ମ]ି¬ ଉପେର ବଳ େଦଲା। ଧୀେର ଧୀେର ଏକ 
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ସମେବତ କ�ର ଗୁ~ରଣ ତା କ$�ମଳୂେର ଆସି ବାଜିଲା। କ�େମ କ�େମ େସ ଶ¨ ଏକ 

ସାମହିୂକ ଉଦ୍ େଘାଷେର ପରିବ\�ତ େହଲା। ��ରୁେପ ସମେବତ କ�ର ହୃଦବୁ� ଗାନ 

ତା କାନେର ଆସି ପଡ଼ିଲା। 

 ବେp ମାତରମ୍ , ବେp ମାତରମ୍ ,  

 ବେp ମାତରମ୍ , … ଆ… ଆ… ଆ… ଆ… ଆ… 

 ହଠାତ୍ ଆଖି େଖାଲି କାନ େଡରିଲା। େଯଉଁ ପାଖରୁ ସମେବତ କ�ର ଗୀତଶୁଣା 

ଯାଉଥିଲା, େସ ଦିଗକୁ େସ ଧ�ାନ େଦଲା। अfକାରର ଗାଢ଼ତା ଭିତେର ଗୀତ ସହ େଘାଡ଼ା 

ଟାପୁର अବିରତ अସଂଲଗ� ଶ¨ େସ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଜୟ ଭବାନୀ, ବେp ମାତରମର 

କୁହାଟ ଚି�ାରିତ ରଣହୁ,ାରର ଶ¨ନାେଦ ମାତୃଭୂମି ରeଣାେଥ� अସଂଖ� ବୀରତା ମାନସ 

ପଟଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର େସ अନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଯ�ଣା ଜଜ�ରିତ ଶରୀରେର 

ଶତସିଂହର ବଳ अ,ୁରିତ ଦ ାରା अkହ�ତ ଯ�ଣା अେk ଶoିµୁ\� େବାଧେର ତୀବ�  

ଗତିେର ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା।  

 अନୁସରଣ କରି ଯାଉଥିବା ଧ ନିର ତୀବ�ତା କମୁ ନ ଥିଲା କି ବଢୁ ନଥିଲା। ମନ 

ଭିତେର ଦିଗକୁ ତଉଲି ତଉଲି ତା ଗତି ବଢ଼ାଇଲା। ନି��� ଦିଗ �ାନବ��କ ନ େହେଲ 

ମଧ� େସ �ିର ନି�ିତ ଥିଲା େଯ େସ ଠିକ ଦିଗେର ଯାଉଛି। କିଛି ଦୂରର ଯାତ� ା ପେର 

ତାକୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ େପାକର ଆଲୁअ ସଦୃଶ� କିଛି େଦଖାଗଲା। ତୀବ�  ଗତିେର େସଦିଗକୁ 

େଦୗଡ଼ିଲା। ତାହା ନି�ୟ େଗାଟିଏ ଭାରତୀୟ େପା�, େସ ନି�ିତ ଥିଲା। अfକାର 

ଭିତେର ତି� ର�ା ପତାକାକୁ ଫର ଫର େହାଇ ଉଡୁଥିବାର ଦୃଶ� େସ अନୁଭବ କରୁଥିଲା। 

 େସଠାେର ନିଯୁo ଥିବା େସୖନିକଟି ତା’ର ପାଦ ଶ¨ ଶୁଣି ପାଟି କରୁଥିଲା – ହାଲ୍ ଟ! 

ହୁ ଇସ୍  େଦର୍ ? 
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 େସ ଠିଆ େହାଇ ପାରିଲାନି। ହାତ ଉେଠଇ ତେଳ ଧଡ଼ାମ୍  କିନା ପଡ଼ିଗଲା। ତା 

ମ]ି¬ ଭିତେର କିm ପ�ାଥ�ନାର ଗୁ~ରଣ अତି ତୀବ�  ଗତିେର େହବାକୁ ଲାଗିଲା। େସ 

ବୁଝିଲା, ଏହି ପ�ାଥ�ନା ତା ନିଜ अkର ଭିତରୁ ଈଶ ର, ଧ ନି, ମା’ର ଆହ ାନ ଥିଲା। େକେବ 

େକଉଁ ସଂ;ାରିତ ଶିeାର ପ�ଭାବେର ଠିକଣା ସମୟେର ମ]ି¬ର ସE �ତିପଟଳେର େସହି 

ପ�ତିଧ ନିର ଗୁ~ରଣ ତାକୁ ଶୁଣାଗଲା।  

 ଚେରୖବତି ଚେରୖବତିର ମହା ଜାଗରଣ ମ�େର ଦୀeିତ ତାର ଏ ଜୀବନ ମା ପାଇଁ, 

ମାଟି ପାଇଁ, ଈଶ ରୀୟ କାଯ�� ସକାେଶ ଥିଲା ।  

 େସହି ସବ�ନିୟkା, ଉେq�ଶେର େସ ହାତ େଯାଡ଼ିବାକୁ େଚ�ା କଲା। ପାରିଲାନି। 

େସ େଚତନାଶନୂ� େହାଇଗଲା। ତା ପାଖେର େରଡ଼ିଓଶ¨ ଆସୁଥିଲା – ହାେଲା, ହାେଲା।  

 ପ�ିମାକାେଶ କୁଆଁତାରା ଡୁବି ନ ଥିଲା। 

 

( ସ"ୂ$� କ�ନାପ�ସତୂ) 

୨ୟ େତାଟା ସାହି,  

ବିଜିପୁର, ବ� ହE ପୁର୍ - ୭୬୦୦୦୫ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  57 

ସସିEତା ସାହୁ 

ସyାନସyାନସyାନସyାନ    
 ନpିତା େଦବୀ ଗାେଧାଇସାରି ଚଉରାମେୂଳ ପାଣି ଢାଳିବା 

ସମୟେର ପୁअ ସେkାଷର ଚି�ାର ଶୁଣିେଲ, “ଆେର, ଏ କ’ଣ...? ପୁଣି 

ତାଳିର ଶ¨... ନାଇଁ... ନାଇଁ... େମା ପାଖକୁ ଆସନାହW... ଆ... ଆ... 

ଆ...” ନpିତା େଦବୀ ସେkାଷ ପାଖକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ କହିେଲ, 

“ସେkାଷ... ଏ ସେkାଷ... କଣ େହଲା େତାର? କିଛି ଖରାପ ସ�ପ� 

େଦଖିଲୁ କିେର ଧନ?” ଆଦର ତଥା ଶ,ାପ$ୂ� ଭାେବ ନpିତା େଦବୀ 

ନିଜର ଏକମାତ�  ପୁअ ସେkାଷର ମୁw ଆଉଁସିେଦଇ ତାକୁ ନିଦରୁ 

ଉଠାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ ନିଦରୁ ଉଠି ମା’କୁ େଦଖି ଟିେକ ଆଶ�] 

େହାଇ ତା, େକାଳକୁ ଥରି ଥରି ଆଉଜି େହାଇ େଶାଇପଡ଼ି କହିଲା, “ମା 

ଏ କ’ଣ?... ମଁୁ କ’ଣ ପାଇଁ ସବୁେବେଳ ଏଭଳି ସ�ପ� େଦଖୁଛି? ଠିକ୍ 

ଏହାଭଳି ସ�ପ� ବାର^ାର େଦଖୁଛି? ଏ କାହାର अ+ହାସ�? କାହାର ଏ 

ତାଳି ଶ¨? କିଏ ଏମାେନ ମଁା? ମଁୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହW?...” 

 ପୁअର ପ�ଶ� ଶୁଣି ନpିତା େଦବୀ କ’ଣ େଯ କହିେବ, କିଛି ବୁଝିପାରୁ 

ନଥିେଲ େସ ମଧ� ସେkାଷର ଏ ପ�କାର ରହସ�ଜନିତ ସ�ପ� ବିଷୟେର 

ସ�ୟଂ ]nୀଭୂତ ଥିେଲ “ଆେର ନା େର... କିଛି ନାହW.... ଏ ଗୁଡ଼ାକ 

ଖାଲି ସ�ପ�, ଆଉ ସ�ପ� କଣ ଆମ ନିୟ�ଣେର अଛି? ଏ ବିଷୟେର ତୁ 
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େବଶୀ ଭାେବନି... ହଉ ଉଠ୍, ସକାଳ େହଲାଣି ଯା ନିତ�କମ� ସାରି କ� ାସ୍ ପାଇଁ େରଡ଼ି 

େହବୁ, ନେହେଲ େତା ବାପା େଦଖିେଲ ରାଗିେବ” କହିେଦଇ ନpିତା େଦବୀ ଚାଲିଗେଲ 

 ନpିତା େଦବୀ ବାଡ଼ିପଟ କୂअ ପାଖକୁ ଚାଲିଗେଲ କୂअ ଧାରେର ଲଥକରି ବସି 

ପଡ଼ିେଲ ନpିତା େଦବୀ ଓ ତା, ସ�ାମୀ अରବିp ବାବୁ,ର ଏକମାତ�  ପୁअ ସେkାଷ 

ଜନିE ତ ପୁତ�  ନ େହେଲ ମଧ� ନpିତା େଦବୀ ତାକୁ ନିଜ ପୁअଭଳି େସ�ହ କରୁଥିେଲ 

ସେkାଷ ଜେଣ େମଧାବୀ ଛାତ� , अରବିp ବାବୁ, କଥା ନ ମାନି ଇ~ିନିୟରିଂ ବଦଳେର 

କଳା ବିଭାଗେର େଯାଗ େଦଇ ସ�ା\କ ଉ\ୀ$� କରିଛି अରବିp ବାବୁ ପ�ଥମ ହW 

ସେkାଷକୁ ନpିତା େଦବୀ, ଭଳି େସ�ହ େଦଇ ପାରୁନଥିବା େବେଳ ସେkାଷର ମନମୁଖୀ 

କାଯ�� ପାଇଁ ତା, ମନେର ତା’ପ�ତି ରାହ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା 

 କୂअ ଧାରେର ବସି अତୀତର ସE �ତିକୁ ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିେଲ ନpିତା େଦବୀ ଆଜକୁ 

ଠିକ୍ େକାଡ଼ିଏ ବଷ� ତେଳ େସ ଏ ଶି� ସହର ଯାଜପୁରକୁ ନିଜ ସ�ାମୀ अରବିp, ସହ 

ଆସିଥିେଲ ସ�ାମୀ अରବିp, ପ�କୃତଘର େକpୁଝର ଜିଲ� ା ହରିଚpନପୁର ଠାେର, ମାତ�  

ଶିeକତା ଚାକିରୀେର ବଦଳି େଯାଗଁୁ େସ ଯାଜପୁର ଆସିଥା’kି େସ ଜେଣ େରାକେଠାକ୍ ଓ 

କେଠାର ସ�ଭାବର ମଣିଷ ବିବାହର ପା|ବଷ� ବିତିଗଲା ପେର ବି େସମାେନ ପିତାମାତା 

େହବାର େସୗଭାଗ� अଜ�ନ କରି ପାରିେଲ ନାହW 

 େସଦିନ ଥିଲା ଶନିବାର अରବିp ବାବୁ ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟେର ;ୁଲରୁ େଫରିବା 

ସମୟେର େଦଖିଥିେଲ େଯ ତା, ଘରି ଜେଣ େଡ�ା ଓ େଗୗରବ$�ର େଲାକ ବାହାରି 

ଆସୁଥିେଲ ଏବଂ अରବିp ବାବୁ,ୁ େଦଖିବା eଣି କାର୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ େସଠାରୁ ଚାଲି 

ଯାଇଥିେଲ अରବିp ବାବା ଭିତରକୁ ଯାଇ ନpିତାକୁ ଏ ବିଷୟେର ପଚାରିବାରୁ େସ 
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ଏହାକୁ ଏେଡ଼ଇ େଦଇଥିେଲ अରବିp ବାବୁ ଥିେଲ ଜିଦେଖାର ସ�ଭାବର ମଣିଷ, େସ 

ବାର^ାର େସଇ ଏକା କଥା ତା,ୁ ପଚାରିବାରୁ ନpିତା େଦବୀ େଶଷେର ଉ\ର 

େଦଇଥିେଲ, “ଏ ପରା ମହାkି ବାବୁ, କ¤� ାoର ମ, େଯାଉ ହରିଚpନପୁରେର ଥିବା 

ସମୟେର ଏ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ� କରିଥିେଲ ଯାଜପୁର ଆସିଥିେଲ ତ, େମାେତ େଫାନ 

କରି େମା ଠିକଣାେର ଆସି ଟିେକ େଦଖା କରିେଦଇ ଗେଲ” 

 अରବିp ବାବୁ ସବୁ କଥା ସିନା ¦ୀ, ଠାରୁ ଶୁଣିେନେଲ, ତଥାପି ତା, ମନେର 

ସେpହ ଥିଲା ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବାପେର ପୁଣିଥେର ;ୁଲରୁ େଫରିବା ସମୟେର 

େସ ଭଦ� ବ�oି,ୁ ଘରୁ ବାହାରିବାର େଦଖିେଲ ଘର ବାହାର କିଛି ଦୂର ନଳକୂअ ପାଖେର 

କିଛି ମହିଳା କଥା େହଉଥିେଲ, “ନ େଦଖିଲା େଲାକ େଦଖ... ନା କଇଁଛ କାଢ଼ିଛି େବକ... 

ମୁରବୀ େବାଲି େକହିଥିେଲ କ’ଣ ଦିନ ଦିପହରେର ରାସଲୀଳା ଚାଲିଥା’kା? ଛି... ଛି...” 

 अରବିp ବାବୁ ଏ ପରିହାସ ଭରା କଥା ଶୁଣି ସ"ୂ$�ରୂେପ ରାଗିଯାଇ ଘରକୁ ଗେଲ 

ଘେର ପହ|ି େଦଖିେଲ େଯ ୬/୭ ବଷ�ର ପିଲାଟିଏ ବାରwାେର ବସିଥିଲା ଓ ନpିତା େଦବୀ 

ତା ପାଖେର ବସି ତା ମୁw ଆଉଁସି େଦଉଥିେଲ अରବିp ବାବୁ ଗଜ�ନ କରି କହିେଲ, “ଏଠି 

କଣ ଚାଲିଛି? ମଁୁ ଘେର ନଥିଲା ସମୟେର େସ େଲାକ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା? 

ନpିତା େଦବୀ ସ�ାମୀ,ର ଏ ପ�କାର ରୂପ େଦଖି ଭୟଭୀତ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ ସ�ାମୀ,ୁ 

ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “େଦଖ ମହାkିବାବୁ ଏ ପିଲାଟିକୁ ଏଇଠି ଛାଡି େଦଇ 

ଯାଇଛkି ଆମର େକୗଣସି ସkାନ ନାହାkି, ମଁୁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆେମ ଯଦି ୟାକୁ ପୁअ 

କରି ରଖିବା...” ନpିତା େଦବୀ, କଥାକୁ अଧାରୁ କାଟିେଦଇ କହିେଲ, “କଣ କହିଲ... ନାଇଁ 

ନାଇଁ କଣ କହିଲ... ପିଲା ନାହW େବାଲି କଣ अନାଥକୁ େପାଷିବି? ନା ଜାତି ନା ଠିକଣା... 
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େହାଇପାରିବ ନାହW” 

 ନpିତା େଦବୀ ଆଖି ଛଳ ଛଳ େହାଇଗଲା କହିେଲ, “ତ କଣ େହଲା େସଇଠୁ, େସ 

କଣ ମଣିଷ ନୁେହଁ? ଆେର ଆମ େକାଳ ତ ପ$ୂ�  େହାଇଯିବ ଆଉ ଏ अନାଥକୁ 

ପିତାମାତା, ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ” अରବିp ବାବୁ ପତ� ୀ, ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି 

ରା ଗିଯାଇ କହିେଲ, “ତମ ମନେର ୟା ପାଇଁ ଏେତ ଦରଦ କାହWକି? ଓଃ... ଏଥର ଠିକ୍ 

ବୁଝିଲି େସ ମହାkିବାବୁ ଏଠାକୁ କଣପାଇଁ ଆସୁଥିେଲ ତୁମର ତା, ସହ େଚାରା 

ସ"କ�ର ଏ େହଉଛି ଏକମାତ�  ସkକ, ଆଉ େସ ତୁମକୁ ଏହି ସkାନକୁ ସମପ�ବାକୁ ଏଠାକୁ 

ଆସିଥିେଲ ନାଇଁ....” 

 “ନା ନା... ତୁେମ ଏ କି ପାପ କଥା କହୁଛ? ବିବାହ ପବୂ�ରୁ ବା ପେର େମାର କାହା 

ସହ ବି େକୗଣସି ସ"କ� ନଥିଲା ଦୟାକରି ଏପରି କଥା କହି ଆମ ସ"କ�କୁ ଆଉ ଖରାପ 

କର ନାହW” ଏହିପରି ଭାେବ अେନକ ସମୟ ଯାଏଁ ଦୁହW, ମଧ�େର ମତାkର ଚାଲିଲା 

ଏହା ଭିତେର କୁନିପିଲାଟି ଡରିଯାଇ ନpିତା, େଗାଡ଼କୁ ଧରି ପକାଇ େଜାରେର 

କାpିଥିଲା अରବିp ବାଉ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ ନpିତା ପିଲାଟିକୁ ଧରି 

େରାେଷଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିେଲ ସମୟ କ�େମ अରବିp ବାଉ ପିଲାଟିର ଉପ�ିତିେର 

େକୗଣସି ପ�ତିବାଦ କରିନଥିେଲ େହଁ ତାକୁ େସ�ହ କରୁନଥିେଲ ବା ଭଲ ପାଇନଥିେଲ 

 ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେkାଷର ଡାକ ଶୁଣି ନpିତା େଦବୀ ନିଜ ଭାବନାରୁ େଫରି 

ଆସିଥିେଲ अରବିp ବାବୁ ଓ ସେkାଷକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିେଦଇ ତା,ୁ ଡାକିେଲ 

ଖାଉଥିବା ସମୟେର अରବିp ବାବୁ କହିେଲ, “େମା କଥା ମାନିଥିେଲ ଆଜି େକାଉଠି ନା 

େକାଉଠି ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇ ସାରିଥା’m କିm... ଛାଡ଼... ଖାଲି ବସି ବସି अନ� ଧ�ଂସ 
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କରୁଥିବୁ େକେତଦିନ ଯାଏଁ? ନିେଜ େକେବ େରାଜଗାର କରିବୁ? େମାର ଚାକିରୀ ମାତ�  

ଆଉ ଦୁଇବଷ� ରହିଲା” 

 ସେkାଷ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲା, “ବାପା, ମଁୁ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପ�]ୁତ େହାଇଛି ବାପା 

କିଛି ଦିନପେର ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ” ସେkାଷର କଥା ଶୁଣି अରବିp ବାବୁ ଖାଇବା 

ଛାଡ଼ିେଦଇ ତାଳି ମାରୁ ମାରୁ କହିେଲ, “ବାଃ େର ପୁअ ବାଃ... କି ପ�]ୁତ େହଉଛୁ? ତିନି ବଷ� 

େହଇଗଲାଣି... ଗ�ାଜୁଏସନ୍ ସରିଗଲାଣି, େହେଲ ଏ ଯାଏଁ େକାଉ କୂଳେର ଲାଗି ପାରିଲୁ 

ନାହW” ଏତକ କହିେଦଇ େସ ହାତ ମୁହଁ େଧାଇ ;ୁଲ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିବା େବେଳ 

କହିେଦଇ ଗେଲ, “ଆଉ ଏ େଯାଉ ମାଇଚିଆ, ଭଳି ସଜବାଜ େହଉଛୁ, ଛାଡ୍ େସ ସବୁ 

େତା ପାଇଁ ମଁୁ ମୁw େଟକି ବାଟ ବି ଚାଲି ପାରୁନି” 

 ସେkାଷ ଆଖିେର ଆଖିଏ ଲୁହ କହିଲା, “ମା, ମଁୁ କଣ କରିବି? େମାେତ ସଜବାଜ 

େହବାକୁ ଭଲ ଲାେଗ, ଏଥିେର େମାର କଣ ଭୁଲ?” ନpିତା େଦବୀ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା 

କରି କ� ାସକୁ ପଠାଇ େଦେଲ 

 େସ ଗଲାପେର ନpିତା େଦବୀ ନିେରାଳାେର ବସି ନିଜର ଭାଗ�କୁ ନିpୁଥିେଲ କଣ 

ବା େସ କରିପାରିେବ! ପୁअର ଏ ଗୁଣ କଥା ଜାଣିକରି ମଧ� କିଛି କରି ପାରୁନଥାkି କିm 

େଲାକ, ସାମ�ାକୁ େଯପରି କଥା ନ ଆସିବ, େସ ପ�ତି ଧ�ାନ ଦିअkି ତଥା ସେkାଷକୁ 

କଟକଣାେର ରଖିଥାଆkି ୨୬ ବଷ�ର ପୁअର ଭବିଷ�ତ କଥା ଚିkା କରି କରି େସ ହତାଶ୍ 

େହାଇ ପଡ଼kି 

 ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥାଏ େକାଚିଂ କ� ାସେର ସେkାଷକୁ ତା’ର ସା�ମାେନ ବହୁତ 

ଚିଡ଼ାkି କିଏ ତା ଗାଲେର ତ କିଏ ତା ଚୁଟିେର ହାତମାରି େଦଇଥାkି ଆଉ େକହି େକହି 
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ତା ହାତ ଟାଣି େଦଉଥାkି ଆଉ େଯେବ ସେkାଷ ଚିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ତା’ର 

ଦୁ� ସା�ମାେନ ତା ସାମ�ାେର ତାଳିମାରି ନାଚkି ଏ କଥା ସେkାଷକୁ ବହୁତ ବାେଧ ମାତ�  

େସ ଚୁପଚାପ୍ ସବୁ ସହିଯାଏ 

 ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ଏକ ଶୀତୁଆ ସକାଳେର अରବିp ବାବୁ अଗଣାେର 

ବସି େପପର ପଢୁଥାkି ଡାକବାଲା ଆସି ତା, ହାତକୁ ଲଫାଫାଟିଏ ବେଢ଼ଇେଦଇ 

ଚାଲିଗଲା େସ େଯେତେବେଳ ଲଫାଫା େଖାଲି େଦଖିେଲ, ସ"ୂ$� ଆ�ଯ�� େହାଇ 

ଯାଇଥିେଲ ସେkାଷ ଆଇ.ଏ.ଏସେର ଟ¶ର୍ େହାଇଛି ନpିତା େଦବୀ,ୁ ଏହି ବିଷୟେର 

କହିଲାରୁ େସ ତ ଖୁସିେର ନାଚି ଉଠିେଲ अରବିp ବାବୁ, ମନେର ସେkାଷ ପ�ତିଥିବା 

ଘୃଣାଭାବ େଯମିତି ମିେଳଇ ଯାଇଥିଲା 

 ଏହି ସମୟେର ନpିତା େଦବୀ अରବିp ବାବୁ,ୁ ସେkାଷର ପ�କୃତ ପରିଚୟ 

େଦଇଥିେଲ େଯ େସ େକୗଣସି ଜାରଜ ସkାନ ନୁେହଁ, ବରଂ ସ�ୟଂ अରବିp ବାବୁ, अଂଶ 

ହରିଚpନପୁର ଠାେର ଥିବା ସମୟେର ମେନାରମା ନାମକ ଝିअ ସହ ଥିବା େପ�ମ ସ"କ�ର 

ସେkାଷ ଥିଲା ଏକମାତ�  ସkକ ଓ ମହାkିବାବୁ ଥିେଲ ଏକମାତ�  ମୁକସାeୀ ନିଜ 

ସ�ାମୀ,ର ସyାନେର ଆ|୍ ଆସିବା ଭୟେର ନpିତା େଦବୀ ଏ କଥାକୁ ପ�ଘଟ 

କରିନଥିେଲ, ମାତ�  ନିଜ ସ�ାମୀ, ଠାରୁ ହW ଭd�ନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତା,ୁ 

 “ବାସସ୍ ନpିତା, େମାେତ ଆଉ ଲ·ିତ କରନାହW େମାେତ eମା କରିଦିअ େମା 

ପାପ ପାଇଁ ତୁେମ େକେତ ବଡ଼ ପ�ାୟ�ିତ କରିେଦଲ? eମା କରିଦିअ େମାେତ...” ଏତକ 

କହିେଦଇ अରବିp ବାବୁ େଭା େଭା େହାଇ କାpିବାେର ଲାଗିେଲ ମନର ସବୁ अବେଶାଷ 

େସଦିେନ ମିେଳଇ ଯାଇଥିଲା ସେkାଷକୁ ଆଲି�ନ କରି अରବିp ବାବୁ ତାକୁ ମଧ� eମା 
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ମାଗିଥିେଲ ବାପା,ର ଏ ପରିବ\�ତ ରୂପ ଓ ଭଲପାଇବାକୁକ୍ େଦଖି ସେkାଷ ଖୁସିେର 

ଆତE ହରା େହାଇଗଲା ପରିବାର ମଧ�େର ଥିବା ସବୁ ମାନ अଭିମାନର अk େହାଇ 

ସାରିଥିଲା 

 ତିନିଦିନ ପେର ସେkାଷକୁ ସାରା अ|ଳବାସୀ ତଥା େଦଶବାସୀ ଟିଭିର ଏକ 

ସାeାତକାର କାଯ��କ�ମେର େଦଖିେଲ େସ ତା’ ଜୀବନର କାହାଣୀ େଲାକ, ତାdଲ�କୁ 

ସବ�ସy�ଖେର ଉପ�ାପନା କରିଥିଲା ତା’ର କଥା ଶୁଣି କାଯ��କ�ମର ଉପ�ାପକ ତଥା 

अନ� କମ�ଚାରୀ, ସହ ତା, କାଯ��କ�ମକୁ େଦଖୁଥିବା ସମ] ଦଶ�କ ସେkାଷକୁ ସାବାସୀ 

େଦଇ ଖୁବ୍ ତାଳି ମାରୁଥିେଲ, ମାତ�  ଏ ତାଳି ଭd�ନାର ନଥିଲା... ଏ ତାଳି ଥିଲା ପ�ଶଂସାର 

ତାଳି, େପ�ାdାହନର ତାଳି, ସହାନୁଭୁତିର ତାଳି... ସେବ�ାପରି ସyାନର ତାଳି 

 

ମାଫ�ତ : ଶ�ୀ ନଟବର ସାହୁ 

ଚାpମା, ଯାଜପୁର େରାଡ଼, ଯାଜପୁର, ୭୫୫୦୧୯ 
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ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଆଖିଆଖିଆଖିଆଖି    
 ଭିତରକୁ ଯାअ, ଝିअର ପଟି େଖାଲା ସରିଲାଣି, ଏେବ େସ ସବୁ କିଛି 

େଦଖି ପାରିବ..... 

 ନସ�ର ଏତକ କଥା କାନେର ବାଜିବା eଣି ପେରଶ େଗାେଟ 

ଡିଆଁେର ହାଜର େହାଇଗଲା ଡାoରଖାନା ଖଟ ଉପେର ବସିଥିବା ତା 

ଝିअ ପାଖେର। ଝିअ ଜନE ରୁ अf। ବାର ବଷ� ପେର ଆଜି େକହି ଜେଣ 

ସହୃଦୟ ବ�oି, ଦୟାରୁ ତା, ଆଖି ଦୁଇଟି ଝିअକୁ ମିଳିଛି, ନେଚତ 

ବିଚାରି ଜୀବନ ଯାକ ଏମିତି अfୁଣି ଜୀବନ ବିେତଇଥାkା। େନତ� ଦାନ 

କରିଥିବା େସ ଭଗବାନ, ଉେqଶ�େର ଉପରକୁ ଦୁଇହାତ େଟକି 

ପ�ଣାମ ଜେଣଇଲା େସ। ଡାoର ବାବୁ ଝିअକୁ କହୁଥାkି ଆେ] ଆେ] 

ଆଖି େଖାଲ, ଏପେଟ ନସ�କୁ ସଚୂନା େଦଉଥାkି ଘର ଭିତରର ଲାଇଟ 

ସବୁକୁ ଧିମା କରିବା ପାଇଁ, ବp ଥିବା ଆଖି ହଠାତ ଏେତ ଉଜ� ଳ 

ଆେଲାକ ସହ� କରି ନପାେର। ନସ� ଭଉଣୀ ଜଣ, ବି ଆେ] ଆେ] 

େଗାେଟ େଗାେଟ ଲାଇଟ ଜେଳଇବା ପାଇଁ ସ�ୀଚ େବାଡ� ପାଖେର ହW ଠିଆ 

େହାଇଥାkି। ଝିअ ଏେବ ଆେ] ଆେ] ଆଖି େଖାଲିଲା, ସବୁ ଆଡକୁ 

େଦଖି ପାରି ଆବା କାବା େହାଇ ସବୁ ଆଡକୁ ଚାହWଲା। ମା’କୁ ଆଖି ବp 

କରି ପ�ଥେମ अନୁଭବ କଲା ପେର ତା’ ପେର ଆଖି େଖାଲି ଆଉ ଥେର 
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ଚାହWଲା। ମୁହଁେର ହସ େଖଳିଗଲା ତା’ର। ଆେ] ଆେ] ସବୁଆଡକୁ ମୁହଁ ବୁେଲଇ ଥର 

ଥର କରି େଦଖିଲା େସ। ପେରଶ ସବୁ େଦଖୁଥାଏ। ଝିअ େଦଖି ପାରୁଛି େଦଖି, ଠାକୁର, 

ଉେqଶ�େର ଓ େସ अମର ଆତE ା ଯିଏ ଚeୁଦାନ କରିଥିେଲ ତା, ଉେqଶ�େର ଆଉ ଥେର 

ହାତ େଯାଡ଼ିଲା। ଝିअ ପାଖକୁ ଆସି ଝିअ ଆଖିକୁ ଚାହW ଚମକି ପଡିଲା େସ.... ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ 

େଦଖି ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା... ଏଇଟା ତ େସଇ ଆଖି ଯାହାକୁ େସ କେଲଜେର ପଢ଼ିବା 

େବେଳ ପ�ଶଂସା କରିବାକୁ ଭୁଲୁ ନଥିଲା.... 

**** 

 -- େହଃ, ତେମ ନା ଭାରି... 

 -- ମଁୁ କଣ କଲି କି? ଏ କମଳ ନୟନ ଦୁଇଟି ର େପ�ମ େର ପଡିଛି ଯାହା। ଆଉ ତ 

କିଛି ମାଗିନି, େକବଳ ଏ ଆଖି ଦୁଇଟି େର େମା ପାଇଁ େପ�ମ େମେ| ତ ମାଗିଛି। ଏତିକି ବି 

େଦଇ ପାରିବନି? 

 -- ନା, ନା, ଏ ସବୁ କିଛି ତ ତୁମର େହେଲ... 

 -- େହେଲ ପୁଣି କଣ?  

 -- ଘେର ମାନିେଲ ସିନା। ଘେର ତ ଆମ େପ�ମ ର େଘାର ବିେରାଧ କରୁଛkି। 

 -- ଆେର, ମଁୁ େକେତେବେଳ କହିଲି େଯ ତୁେମ ଘର ବିରୁ� େର ଯାଇ େମାେତ ବାହା 

ହୁअ େବାଲି। ମଁୁ ତ ଏ ଆଖି ଦୁଇଟି େଦଖି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ଭଲ ପାଉଛି େବାଲି 

ତ ଖାଲି କହିଛି। 

 -- ଆଛା? ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ େଦଖି ସମେ] ଭଲ ପାଆkି ଟିେକ କହିବ କି? 

 -- ଆଉ? ଆଉ କିଛି େଦଖିବାର େସୗଭାଗ� େମାର କାହW? ତୁେମ ତ ଆସିବ ବୁଖ�ା 
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ପିfି। େଯଉଁଠି ଆଖି ଦୁଇଟି ବି ଜାଲି ଭିତେର େଦଖିବାକୁ ପେଡ। ଜାଣିଛ, କେଲଜ ର 

ପ�ଥମ ଦିନ ତୁେମ େଯେତେବେଳ େମାେତ େପନ ମାଗିଥିଲ, ମଁୁ େସେତେବେଳ ଏଇ ଆଖି 

ଦୁଇଟି ହW େଦଖିବାର ବୃଥା େଚ�ା କରୁଥିଲି। ମେନ अଛି ନା? 

 -- ହଁ େଯ....  

 -- ତୁମର େସ ଟଣା ଟଣା ଆଖି ଦୁଇଟି କୁ େଦଖିେଦେଲ େମା ଦିନ ଯାକର ପରିଶ�ମ 

ଲାଘବ େହାଇ ଯାଏ, େଯଉଁ ଦିନ ନେଦେଖ େସଦିନ କାହWକି େକଜାଣି ଜମା ଭଲ ଲାେଗନି।  

 -- ଥାଉ, କେଲଜ ସରିଲା ପେର କିଏ, କାହାକୁ, େକେତ େଦଖିବ ଜଣା ପଡିବ 

ନି....େଦଖାଯାଉ... 

**** 

 କେଲଜ ସରି ଯାଇଥିଲା। ପେରଶ ପାଖରୁ ରଜିଆ ଆେ] ଆେ] ଦୁେରଇ 

ଯାଇଥିଲା। ଦୂରତା ବଢିେଲ େପ�ମ ବି େବାେଧ କମ େହାଇଯାଏ। କିଛି ଦିନ େଫାନ, ତା 

ପେର ସବୁ ବp। ପେରଶ ଲାଗିଥିଲା ଚାକିରୀ ଖେw ପାଇଁ ଆଉ ରଜିଆ? ନା.... ପେରଶ 

ପାଖେର କିଛି ଖବର ନଥିଲା ତା'ର। ମଝିେର ମଝିେର ମେନ ପେଡ େସ ଆଖି 

ଦୁଇଟି....ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ତା'ର ବ$�ନା କରିବା େବାେଧ अସnବ.... ଚାକିରୀ ପାଇ ଦୂର 

ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପେରଶ। ଆଉ ରଜିଆ ରହିଯାଇଥିଲା େସହି ସହର େର କିm 

କାହା ପାଖେର ବି ତା'ର କିଛି ଖବର ନଥିଲା।  

 ଚାକିରୀ ପାଇ, ବାହାେହାଇ, ଝିअ େହଲା ପେର ଡାoର େଯେତେବେଳ କହିେଲ, 

ଝିअର ଆଖି ଖରାପ, େସ ଦୁନିଆଁକୁ େଦଖି ପାରିବ ନାହW, େସେତେବେଳ ଭୟ,ର ଭାବେର 

ଆଘାତ ପାଇଥିଲା ପେରଶ। ଦିେନ ଏହି ପରି ଆଖି ଦୁଇଟିର ତ େସ େପ�ମିକ ଥିଲା। 
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େଶଷେର ଭଗବାନ ତା ଝିअ ଠୁ ଆଖି ଛେଡଇ େନେଲ?? େହ ଭଗବାନ.... ଡାoର, 

ପରାମଶ� େର େସ େଡାେନଟ କରାଯାଉଥିବା ଆଖି ପାଇଁ ଆପ�ାଇ ବି କରିଥିଲା। େହେଲ ତା 

ନ^ର ଆସିବା ପବୂ�ରୁ ଡାକରା ଆସି ଯାଇଥିଲା ଝିअ ପାଇଁ।  

**** 

 ଝିअ ଆଉ ¦ୀକୁ ଡାoର ଖାନାରୁ ଆଣି ଘେର ଛାଡ଼ି େସ ହୃଦ] ବାହାରି ଗଲା ରଜିଆ 

ଘରକୁ, ପହ|ି अyୀଜାନ,ୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ସବୁ ଘଟଣା। अyୀଜାନ କହି ଚାଲିଥିେଲ...ହଁା 

େବଟା, େରାଜ଼ୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କେଲଜ େବଳୁ ଆେମ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ କଥା। 

କେଲଜ ପଢିବା େବେଳ ହW ତା'ର େଦହ ଟିେକ ଖରାପ େହଲା। ଡାoର କହିେଲ अଜବ 

େବମାରୀ, ଭଲ େହବ ନାହW। ଆଉ ଦଶ ବାର ବଷ� ମାତ� , େବସି େହେଲ ପpର ବଷ� ଯାଏଁ 

ବ|ିପାେର। ତାକୁ ନିଜ ଇଛା େର ଛାଡ଼, େସ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କିଛି କୁହନି। େସଦିନୁ 

ତାକୁ ଆେମ କିଛି କହୁ ନଥିଲୁ।େସଥିପାଇଁ ଆେମ ତାକୁ ତା ଇଛା େର ଛାଡିଥିଲୁ। େସ 

ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ବି ଜଣା ଥିଲା େଯ, େସ ମରି ମରି ବ|ିଛି।  

 ତୁେମ େଯଉଁଦିନ ତାକୁ ଭଲପାअ େବାଲି କହିଲ, େସଦିନ େସ ଆସି େମାେତ ସବୁ 

କଥା କହି ବହୁତ କାpିଲା। ତୁମକୁ େରାକ େଠାକ ମନା କରିେଦଲା େବାଲି େମାେତ 

କହିଲା। ତା ପେର ଜାଣିଲି ତୁେମ ଦୁଇଜଣ ସା� େହଲ। ତୁେମ ତା'ର ବହୁତ ପ�ଶଂସା 

କର େବାଲି କୁେହ େମାେତ। େସ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇେଲ ବି ଧମ� अଲଗା ର -ାହି େଦଇ, 

ଆେମ ମନା କରୁଛୁ େବାଲି କୁେହ। େହେଲ ପ�କୃତ କାରଣ ଥିଲା ତା େବମାରୀ, ଯାହା ତାକୁ 

କିଛି ବଷ� ମାତ�  ବ|ିବାକୁ େଦଲା।  

 ଆହୁରି ଜାଣିଛ? ତୁମ ବାହାଘର େର େସ ଯାଇଥିଲା। ବର କାର ର ବହୁତ 
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ପଛେର , ତୁେମ ନ େଦଖିଲା ଭଳି ମନେଖାଲା ନାଚିଥିଲା େସଦିନ। ଆେମ ତା ପାଖେର 

ଥିେଲ ବି ତାକୁ େକହି ବାରଣ କରି ନଥିଲୁ। ତୁମ ଝିअ େହବାର କିଛି ଦିନ ପେର େସ 

ଜାଣିଲା େଯ ଝିअ ର ଆଖି ଖରାପ, େସଦିନ ହW ଯାଇ େନତ� ଦାନ କରିବ େବାଲି କହି 

ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟି ତୁମ ଝିअ କୁ ଦିଆ ଯିବ େବାଲି କହିଥିଲା।  

 ଗତକାଲି େସ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। କହି ଗଲା, "अyୀ, ତୁ ଜମା ବ�] ହ ନି...ମଁୁ 

अଛି ଏଇଠି, ଏଇ ସହର େର। ସବୁେବେଳ େଦଖି ପାରିବି ସମ],ୁ। ତୁମ ସୁଖ, ଦୁଃଖ େର 

ଭାଗିଦାର େହବି। ଖାଲି ପେରଶ କୁ ଏତିକି କହିବୁ େମାେତ ଭୁଲ ବୁଝିେବନି"।  

**** 

 ପେରଶର ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାର ନଥିଲା, ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ଥିଲା କହିବାକୁ। 

ଆଖିରୁ ଲୁହ େପାଛିେସ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଡାoରଖାନା ଆେଡ, ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ 

େଡାେନଟ କରିବା ଲାଗି.... 

 େକଉଁଠି େଗାେଟ ଜାଗାେର ପଢ଼ିଥିବାର ତା'ର ମେନ ପଡୁଥିଲା...  

 ନିଜର େଦହାk ପେର ବି  

 - ଯଦି ଆପଣ ବ|ିବାକୁ ଚାହୁଁଛkି,  

 - ନିଜ େଲାକ,ୁ ସବୁେବେଳ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛkି,  

 - ଏ ସୁpର ଦୁନିଆଁ କୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତେର ଭଲେର େଦଖି ପାରି ନାହାkି, କି^ା 

ଆଉ କିଛିଦିନ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛkି,  

 - େଯଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇ ପାରିନାହାkି କି^ା େଦଖି ପାରି ନାହାkି, େସପରି ଜାଗା 

ସବୁ େଦଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛkି 
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 େତେବ େନତ� ଦାନ କରm, अନ� କାହା -ାରା ଏହା ସବୁ ସnବ।  

 ଆଉ ଜଣ,ୁ, ଏ ସୁpର ଦୁନିଆଁ କୁ ଉପେଭାଗ କରିବାକୁ ଦିअm, ଏ ସୁpର ପ�କୃତି କୁ 

େଦଖିବାକୁ ଦିअm।  

 ପଢm, ମଜା ନିअm ଓ ମତାମତ ଦିअm.... ଜୟ ଜଗନ� ାଥ  I ଧନ�ବାଦ...  

ସୁବଳ ମହାପାତ�  

ଖଲାରୀ, अନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

େଫାନ-(୦)୯୩୭୬୦୧୨୫୦୦ 

ଇେମଲ - subal.mohapatra@gmail.com 
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ବି{ୁପି�ୟା କରସୁଧା 

ପ+ନାୟକ 

ଭଡ଼ା ଘରଭଡ଼ା ଘରଭଡ଼ା ଘରଭଡ଼ା ଘର    
[ ଏକ ] 

       अଧାରାତି େହଇଥାଏ, କାହWକି େକଜାଣି ପ�ବଳ େଶାଷ ଲାଗିଲା, 

େଶାଷେର ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ପାଖେର ଥିବା ପାଣି େବାତଲକୁ େନଇ 

େଶଷ ବୁpା ଯାଏଁ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଗଲି, େଯମିତି େକଉଁ କାଳୁ ପାଣି 

ପିଇ ନ ଥିଲି। ପାଣି ପିଇବା ଦ ାରା ନିଦ ଭା�ିଗଲା। ବାଥରୁମ ଆଡ଼କୁ 

ଗଲି େଭ¤ିେଲସନ େଦଇ ରାତିର अfକାର ମାପି େହଉଥାଏ। ଝିଇଁ ଝିଇଁ 

ଶ¨େର ନିଶା ଗରଜୁ ଥାଏ। ବାଥରୁମ ଆଡୁ କିଛି ଶ¨ େହଉଥିଲା, 

କାେନଇେଲ ବି ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲି କଣ େସ ଶ¨ ବାସ୍ େକମିତି େଗାେଟ 

ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା । 

 େଶାଇବା ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ଲାଗିଲା, େକହି ଜେଣ େମା 

ପଛେର ଆସୁଛି େଯମିତି ତା ହାତ େମା େବକ ଆଡକୁ ଲ^�ଛି, ମୁହୂ\�କ 

ମଧ�େର अଣନିଶ ାସୀ ଲାଗିଲା, ଛାତିର �pନ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। େଯମିତି 

େଦୗଡ଼ େରସେର ଭାଗ େନଇ େଫରୁଛି। େଗାେଟ ନିଶ ାସେର ରୁମ 

ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ରୁମର ଦୁଆର ଡାହାଣ ପଟକୁ ସି ଚ େବାଡ�, ସିଧା 

ଟିପି େହଇଗଲା ଦି, ତିେନାଟି ସି ଚ ରୁମଟି अେଲାକମୟ େହାଇ ଉଠିଲା, 

ଚାହWଲି ପଛକୁ.. ନା ତ େକହି ନୁେହଁ …. 

 ଓଃ अଟକି ଯାଇଥିବା ନିଶ ାସ ଚାଲିଲା। ଦୀଘ� ନିଶ�ାସଟିଏ ସଁ ସଁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  71 

ଶ¨ କରୁଥିଲା, ଛାତି ତଳ ଉପର େହଉଥିଲା। େବଡ଼ରୁମର ବାମ ପଟକୁ େଡ� ସିଂ େଟବୁଲ 

ଥୁଆ େହଇଛି, ଏଇ ରାତି अଧେର କାହWକି େକଜାଣି ଦପ�ଣ େଦଖିବାକୁ ଇgା େହଲା, ମୁହଁ 

େଦଖୁଥିଲି ନିେରଖି ନିେରଖି ମାେନ ନିଜକୁ अେନ ଷଣ କରୁଥିଲି। ହଟାତ େକହି ଜେଣ 

ଦିଶିଲା, ଏେତ �� ନ ଦିଶିେଲ ବି କିଛି େଦଖିଲି ନି�ୟ। ଆ�ଯ�� େମା ଛଡା ଆଉ କିଏ 

अଛି ଏଠି? ଚାରି ଆଡକୁ अେନଇଲି ପୁଣି ଦପ�ଣ େଦେଖ ତ ଏକ ଭୟ,ର ଛବି ଦପ�ଣେର 

େଦଖାଗଲା। ତା ଦାk, ଆଖି ମୁହଁ ଓ କି କଦଯ�� େଦଖିଚି କି ନା ଚି�ାର କଲି ଆଉ ଟଳି 

ପଡିଲି ଭୂଇଁ ଉପେର। 

 ଝିअ.. ଝିअ.. କବାଟ କାଡ଼ ମା.. 

 ଠକ ଠକ.. ଝିअ.. ଏ ଝିअ, ପୁଣି ଠକ ଠକ ଏଥର େଜାର ଶ¨େର ନିଦ ଭା�ିଲା। 

ଆସୁଛି କହି କବାଟ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘ¤ା ଉପେର ନଜର ପଡିଲା ସମୟ େସେତେବେଳ 

ସାେଢ଼ ଆଠ, େହ ଭଗବାନ ଏେତ େ଼ଡରି େହଲାଣି ମନକୁ ମନ କହିଲି। 

 କବାଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ ମାଉସୀ କହିେଲ କି ମା ଏେତ ସମୟ େଶାଇଲ େଯ େଦହ ଭଲ 

ନାହW କି? ନିअ eୀର ନିअ େକେତେବଳୁ eୀର ଆଣିଲାଣି ମଁୁ ରଖି େଦଇଥିଲି। 

 ହଉ, ଟିେକ ମୁw ବଥାଉଛି ତ େଶାଇ ପଡିଥିଲି କହି, ନିତ�କମ� ସାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। 

କାେଳ अଫିସ େଲଟ େହଇଯିବ, େସଥିପାଇଁ ଆଉ େରାେଷଇ କରିନି। େତେବ ରାତିର ସ�ପ� 

ମେନ ପଡି ଯାଉଥାଏ, ଏମିତି ଭୟ,ର ସ�ପ� ବାପ୍ େର ଏକଦମ୍ ସତ ସତିକା ଲାଗୁଥିଲା। 

[ ଦୁଇ ] 

 अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ େଦଖିଲି ଲୀନାର େକେତ ଗୁଡିଏ ମିସ କଲ। 

 ଆଜି େସ େମାେତ କ|ା ଖାଇଯିବ। େତେବ େଫାନ େଯ ଛାଡି େଦଇଥିଲି ଜାଣିଥିବ 

ନି�ିତ। ତା'ଠୁ େଢର ଗାଳି ଖାଇବାର ସୁେଯାଗ ବି ଏେଡଇ ପାରିନି ନାଇଟ େଡ�ସେଟ ପିfୁ 
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ପିfୁ ଲୀନାକୁ କଲ କଲି .. ହ�ାେଲା 

 :େକାଉଠି େଫାନ ଫି�ି େଦଇଥିଲୁ ନା କଣ? େଫାନ ରିସିଭ କରିବା ମାେତ�  କହିଲା। 

 : ହା ହା େଫାନ ଫି�ିବି କାହWକି େଯ ,େନଇ ନଥିଲି ଭୁଲି ଗଲି ପରା । 

 :ଆଛା ଘର େଖାଜିଲୁ କି ନା ..?? େକମିତି େସ ଘେର अଛୁ େକଜାଣି େତା'ଠୁ ସବୁ 

ଶୁଣିଲାଠୁ େମାେତ ଡର ଲାଗିଲାଣି । 

 : େଖାଜିଛି, େତେବ େସ ମାଲିକ ମାେସ ପେର େଦବ, ଘରର କିଛି ରିପାଇର अଛି 

କହୁଥିଲା, ତୁ ତ ଜାଣୁ ମଁୁ େକେତ ଏକା ଏଠି, ଘର େଖାଜିବି ବା େକମିତି। 

 :େତାେତ ଆଉ ଘର ନ ମିଳି ମିଳିଲା େସଇ ଭୁତ େକାଠି ନା ? େକେତ ଦିନୁ କହୁଛି 

ଘର େଚ~ କର ,ତୁ ଶୁଣୁଛୁ କି ?େସ ଭୁତ କି ପିଶାଚ ଖାଇଲା ଯାଏଁ େସ ଘେର ହW ଥା ।ମଁୁ 

ଜାଣିଥିଲି େସ ରାଗିେଲ କଣ ନାଇ କଣ କେହ େତଣୁ ମଁୁ ଟିେକ ଚୁପ ରହିଲି ।  

 ଜାେଣ େମା ଚୁପି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, େମା ଚୁପିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କହିଲା, ମିନି  ଛୁଟି 

େନଇ ଚାଲି ଆ, େମା ସୁନାଟା ପରା, ମା’ର ପeପାତ େରାଗ େମାେତ ଏକ ପ�କାର ବାfି 

େଦଇଛି। ନେଚତ ମଁୁ କଣ ଏଠି ଥା’kି, ଶୁଣିଲା ଦିନୁ ମଁୁ େତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସkିନି? 

 : ତୁ ମାଉସୀର ଠିକ ଭାେବ େଦଖାଶୁଣା କେର। ମଁୁ ବଡ଼ବାବୁ,ୁ କହିଛି ଛୁଟି ପାଇଁ, 

ଛୁଟି େଦେଲ ଆସିବି େହଲା.. 

 େଫାନ ରଖିବା ପବୂ�ରୁ ଲୀନାର େଗାଟିଏ अନୁେରାଧ ଥିଲା, େଯେକୗଣସି େମାେତ ଛୁଟି 

େନଇ, ତା ପାଖକୁ ଯିବି। େସ ସବୁ େବେଳ େସମିତି ଟିେକ କଣ େହେଲ େଧୖଯ�� େଦବ ସିନା 

ଡେରଇେଦବ अଧିକ। େଯତିକି ଡେରଇବ ନିେଜ ତା’ଠୁ କାହW अଧିକ ଡରିଥିବ। 

 େତେବ େମାେତ ଭଲ ଲାେଗ । ମଁୁ अନୁଭବ କେର ତା ବfୁତ�  ଭିତେର ଭରି ରହିଥିବା 

ଆତE ୀୟତା। ପ�କୃତେର େକାଟିଏ େଲାକ ଭିତେର େଗାଟିଏ େକବଳ େଗାଟିଏ ବି ଭଲ ସା� 
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ମିଳିଯାଏ ନା, େତେବ େସ ନି�ିତ ଭାଗ�ବାନ, ଦୁଃଖ େଶାକ ବି ପାଖତଡ ଆସିବାକୁ 

ଡରିବ। େତେବ େସମିତି ସା� ମିଳିବା ସହଜ େକଉଁଠି େଯ? 

[ ତିନି ] 

 अଫିସରୁ େଫରୁ େଫରୁ ସf�ା ୬अଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। େଗାଡ଼ ହାତ େଧାଇ ଧିେର 

େରାେଷଇ ଘେର ପଶିଲି, ଖୁବ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ଘେର ପଶିେଲ େକମିତି 

େକଜାଣି ଖଁା ଖଁା ଲାେଗ। ଏ ଘର ରାହିବାକୁ କାହWକି ରାଜି େହଲି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି, େଗାେଟ 

ବିଚିତ�  ରହସ�ମୟ ଘର ପରି ଲାଗୁଥାଏ। େବେଳେବେଳ ଲାେଗ େମା ବ�ତିେରକ ଆଉ 

େକହି ଏଠି अଛି। େତଣୁ ମନ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁ ନଥାଏ। ତଥାପି ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ରହିବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି କି ଗଁା କି ସହର ସହଜେର ଭଡା ଘର ମିେଳନି, ଭଲ ଘରଟିଏ ମିଳିବା 

କାଠିକର ପାଠ, ତା’ଛଡ଼ା ଘର େଖାଜିବା େଲାକ ବି ତ ଥିବାର अଛି। ଆଉ ଘର ସବୁ ଏେତ 

ଚଢ଼ାଦର େଯ, ଭଡ଼ା ଘର େନଇ ଚଳିବା ମୁ;ିଲ। େଯମିତି େହଉ ହଟାତ କମ ଦରେର ଘର 

ମିଳିଲା େସ ବଡ଼ କଥା ଭାବି ଖୁସିେର ରହିଗଲି। େତେବ ଏେତ ଭୟ େକେବ अନୁଭବ କରି 

ନ ଥିଲି, ଯାହା ଏ ଘେର अନୁଭବ କରୁଥିଲି। 

 େମାର ପିଲାଦିନୁ  ଚା  ଟିେକ अଭ�ାସ େହଇଯାଇଥିଲା, ବାପା ଚା ପିଉଥିେଲ ତ ଟିେକ 

ଖୁସିେର େଦଇ ଦିअkି େସମିତିେର अଭ�ାସ େହଇଯାଇଛି। ତ ଏକୁଟିଆ େହେଲ ବି ଚା 

ଟିେକ କରି ପିଏ। ଚା କରୁ କରୁ ଲାଗିଲା ଗ�ାସ ଲିକ େହଉଛି.. ଝରକା େଖାଲିବାକୁ ଲାଗିଛି 

େମା ଉପେର କିଛି ପଡିଲା, ଚିେଲଇଲି ଖୁବ.. ପଛକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ, ଝିଟିପିଟି ଭୟେର 

ଚିେଲଇଲି ଖାଲି। େମା ପାଟି ଶୁଣି ମାଉସୀ (ଘର ମାଲିକାଣି )ପାଖକୁ ଆସି ଯାଇଥିେଲ। 

 କଣ େହଲା ଝିअ ? 

 : ଏ ଝିଟିପିଟି େଡଇଁ ପଡିଲା ତ ଡର ଲାଗିଲା । 
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 : ଓଃ ତେମ େବଶୀ ଡ଼ରୁଛ ମା,ଏେତ ଡ଼ରିବାର ନାହW । 

 : ହୁଁ କହି ମୁw ଲାଡିଲି । 

 ମାଉସୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିେଲ ପବନ ଟିେକ ଆସୁ ସବୁେବେଳ ଝରକା, କବାଟ ବp 

କରି େଦଉଛ। ମଝିେର ମଝିେର େଖାଲ ମାତ�  େଶାଇଲାେବେଳ ମେନ ପକାଇ ବp 

କରିେଦବ। 

 :ହୁଁ କହି  କବାଟ ଝରକା େଖାଲିଲି। ଚା ପିଇ ପିଇ ବାହାର ବାରwାେର ବୁଲି ବୁଲି 

ଆକାଶକୁ अେନଇ ବସିଲି। ମି~ି ମି~ି ତାରାକୁ େନଇ ଆକାଶଟା ଖୁବ ଆକଷ�ଣୀୟ 

ଲାଗୁଥିଲା। ତାରା,ୁ େଦଖିେଲ େମା ମାଆ, ବାପା କାହWକି େକଜାଣି ମେନ ପଡ଼kି। ଆଜି 

ବାପା ମା ନାହାkି, କାର ଏÅିେଡ¤େର ଚାଲିଗେଲ େଯ ଗେଲ େସଇ ଦୂର ଆକାଶକୁ 

େଯଉଁଠି ଗେଲ ଆଉ େଫରkିନି େକହି। ଏ େଖାଲା ଆକାଶ ଓ େସଥିେର ତାରା ସବୁ 

େଦଖିେଲ  ମନ କେହ ଏେତ ତାରା ଭିତେର େମା ବାପା, ମାଆ ତାରା େକାଉଟା ? ମା କଥା 

ମେନ ପଡିେଲ ଉଦାସ େହଇ ଯାଏ ମନ। ମଁୁ ଉଦାସ େହେଲ ଆକାଶରୁ ତାରା ଛିwି େକେତ 

ଦୂର ଖସି ଆେସ, ଶୁଣିଛି ଏ ସମୟେର ମନ;ାମନା କେଲ ପଣୂ � ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ କିଛି ମାଗି 

ପାେରନା, ଯିଏ ନ ମାଗୁଣୁ ନ କହୁଣୁ ବୁଝିଯାଉଥିଲା ମନ ଗହନର अତଳ କଥା େସ ତ 

ଯାଇଛି ଆକାଶର ତାରା େହାଇ, େମା ଆଖିେର ଲୁହ େଦଇ, ଆଉ କାହାକୁ କଣ ମାଗିବି ?? 

  

[ ଚାରି ] 

 ବାପା, ମା', ମୃତୁ� ପେର େମା ଦାଦା, ଖୁଡି ଖାଲି ସ"\ି ପଛେର ପଡିେଲ, ଘର 

ଯାବତୀୟ କାମ େମାେତ ଦିअkି, ଖୁଡି,ୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ସବୁ କାମ କରିଦିଏ େତେବ 

ଖୁଡ଼ି ମଁୁ କରିବା କାମ କଥା େକେବ କୁହkିନି, େମାର େକୗଣସି କାମେର ଖୁସି ହୁअkିନି, 
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େଲାକ ଆଗେର ଟିେକ ଆଦର କରିଦିअkି, େବଶୀ ରାଗ େଯବଠୁ ଜାଣିେଲ ବାପା ମା’ ଦି 

ବଷ� ତେଳ ସବୁ ସ"\ି େମା ନାମେର କରିେଦଇଛkି ଆଉ ଖୁଡି େମାେତ ମାଗି ପାରୁ 

ନଥିେଲ।େବାଧ ହୁଏ ମାଗିଥାେk ଯଦି େମା ସହ ଖରାପ ବ�ବହାର କରି ନଥାେk, ଏେବ 

େମାର ଚାକିରୀ ବି େହଇଗଲା, େମାେତ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିବାର ସ�ପ� ବି ମଉଳି ଗଲା, 

ଛେଡଇ େଦଇଥିବା କାମବାଲି ବିଭା େହଇ ଚାଲିଗଲାଣି ଶାଶଘୂର। ଆଉ ଆଜିକାଲି େଲାକ 

ସବୁ ପଇସା ପଛେର ଧାଇଁେଲଣି, ଏମିତି କାହା ଘେର କାମ କରିବାକୁ ମ�ୁନାହାkି। 

ତଥାପି ଦିେନ ଖୁଡି କହିେଲ ଏକୁଟିଆ େଲାକ େକାଉଠି ରହିବ େକମିତି କରିବ, ତମର କଣ 

अଭାବ अଛି େଯ କାହW ଜୟପୁର କାହW ଗୁଣୁପୁର ଭଲା ଏେତଦୂର ଯାଇ କି ଚାକିରୀ? ମଁୁ କିm 

ସିଧାସିଧା କହିଥିଲି ଚାକିରୀ ତ କରିବି, େମା ବାପାମାଆ, ଇgା ଥିଲା, ତା, ଆଶୀବ�ାଦରୁ 

ହW ମିଳିଛି, ଶହଶହ ପିଲା ଭିତେର ସିେଲ� େହବା ସହଜ ନୁହଁ। େତଣୁ ନି��ାରିତ 

ତାରିଖେର ମଁୁ ଚାକିରୀେର ଜଏନ କରିବି। 

 େବେଳେବେଳ େମାେତ ମାଆ େବଶୀ େବଶୀ ମେନ ପେଡ, ମାଆ ଥିଲା େବେଳ 

େକେତ େଗଲବସରେର ମଁୁ ଥିଲି। େମାର ଏେବବି ମେନ अଛି ମାଆ େମାେତ ସିଝା ଆଲୁର 

େଚାପା ବି କାଡ଼ିବାକୁ େଦଇନି, େଯମିତି ମଁୁ ତା ରାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ, ରାଜଦୁଲାରୀ, 

ସତେର ମାଆ ପରି କିଏ େହଇ ପାରିନି କି େହଇ ପାରିେବନି। ଏସବୁ ମେନ ପଡିେଲ 

ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝେର ମନ ଓଦା ଓଦା ହୁଏ। ଖୁବ ଏକଲା ଲାେଗ। ମାଆ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ 

େକେତେବେଳ ରାତି ନअ ବାଜିଗଲା ଜାଣି େହଲାନି। ବାରwାରୁ ଉଠି େରାେଷଇ ରୁମ 

ଆଡ଼କୁ ଗଲି। େଭାକ ନ ଥିଲା ତଥାପି କିଛି ଖାଇବାକୁ େହବ, ମାଆ କହିଥିେଲ ଖାଲି 

େପଟେର େଶାଇେଲ ଦୁସ�ପ� ସବୁ ଆସିବ। େତଣୁ ଇgା ନ ଥିେଲ ବି କିଛି ଖାଇକି ହW ଶୁଏ 

ଆଉ େବେଳେବେଳ ଠକ େହଇଯାଏ, କିଛି ନଖାଇ ବି େଶାଇପେଡ। 
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 େତଣୁ େରାେଷଇ କରିବି ଭାବି େରାେଷଇ ଘେର ପରିବା ଡାଲାକୁ େଦଖିଲି େଯ େକେତ 

ପରିବା ମଷୂା ଖାଇ ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗଜା େହଲାଣି ଆଉ କିଛି ପଚି ଯାଇଛି, ଆଜିକାଲି 

ପରିବା ସବୁ ଜଲଦି ଖରାପ େହଉଛି, ସବୁ ତ ସାର ଦିଆ ଆଜି ଆଣିେଲ କାଲି ପଚି 

ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ତ ସାତ, ଆଠ ଦିନ ତଳର ପରିବା। ଆଉ େରାେଷଇ କଲିନି, ଜାେଣ ଏ 

ସୁଖା ପରିବାକୁ େତଲ, ଲୁଣ, ମସଲା େଦଇ ସୁଆଦିଆ କରିେହବନି। अଗତ�ା େହାଲ�Å 

ପିଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲି। େଶାଇବା ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଲାଗିଲା-େକହି ଜେଣ େମା ପଛେର 

अଛି अ�େକ ଘଷି େହଇଯିବ େଯମିତି, ଚମକି ପଡିଲି, ଡ଼ରିଲି ବି, ବୁଲି ପଡି େଦେଖ ତ 

େକହି ନାହW, ଠିକ େସତିକିେବେଳ କେର¤ ପେଳଇଲା େମା ଡରକୁ ଦି� ଗୁଣିତ କରି େଦଇ। 

ମଁୁ अfାରକୁ େବଶି େବଶି ଡେର। ଏଥର ମଁୁ ଏକା ନିଶ�ାସେର େଶାଇବା ରୁମକୁ ଗଲି, ନୀତି 

ଦିନିଆ କେର¤ କଟ ଦ ାରା ମଁୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲି େରାେଷଇ ରୁମର େକେତ ଦୂରେର अନ� 

ରୁମ ସବୁ अଛି ବା अନ� ରୁମ ସବୁ େକେତ େକେତ ଦୂରେର अଛି। 

[ ପା| ] 

 େଶାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମେନ ପଡ଼ିଲା କବାଟ ଝରକା ବp କରିଛି ତ? ଠିକ ଏତିକି 

େବେଳ େରାେଷଇ ଘରୁ ଖୁବ େବଶୀ ଶ¨ େହଲା। ଡନ ଢାନ, ଠନ ଠାନ ଶ¨ େତେବ 

अfାରେର ଖଟରୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା ଚୁପ େହଇ ଭାବୁଛି କିଏ େହଇଥିବ, କିଏ 

अଛିକି େସ ରୁମେର, କିଏ ଥିଲା ପରି ତ ଲାଗୁଥିଲା। अfାରେର େଟବୁଲ ଉପରୁ अwାଳି 

अwାଳି େକwଲ ମାଚିସ ପାଇଲି। େକwଲ ଜାଳି ଡରି ଡରି ଯାଇ େଦେଖ ତ େକହି ନାହଁ 

କିm ଝରକା େଖାଲା अଛି ଝରକା େସ ପାେଖ କଳା ମିଟ ମିଟ अfାର, ଲାଗୁଛି ଏ ମୁwରୁ େସ 

ମୁw ଯାଏଁ ବ� ହE ରାeସେଟ କାୟା ବି]ାର କରିଛି, ଆଉ ପାରିଲିନି େସ अfାରକୁ अେନଇ, 

ଯଥାଶୀଘ� ଢକ କରି ବp କଲି ଝରକା। ଲ^ ଲ^ ପାହୁw ପେକଇ ଚାଲିଲି ... ଚାଲିଲି ନା 
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ଏକ ପ�କାର େଦୗଡ଼ିଲି େଶାଇବା ଘରକୁ। 

 ଏକା ରହିବା ସତେର େକେତ ଯ�ଣା ଦାୟକ ଏହା ରାତି େହେଲ, अfାର ମାଡ଼ି 

ବସିେଲ ଜଣା ପେଡ.. ପିଲାରୁ ଶୁଣିଥିବା, େଦଖିଥିବା, ଡରିଥିବା ଭୟାନକ କଥା ଓ ଘଟଣା 

େଗାଟି େଗାଟି ମେନ ପେଡ, ଆଉ ଏମିତିେର ଏ ଘେର େଯମିତି େହଉଛି େରାଟି କରି ଦି'ଟା 

ଖାଇ ଦି'ଟା ରଖିଥିବି େହେଲ େସ ଗାୟବ େହଇ ଯାଇଥିବ। ଘର ମାଲିକକୁ କହିେଲ କହିବ 

ମଷୂା େନଇଥିବ। େବେଳେବେଳ େକମିତି ଗf େହବ, କହିେଲ କହିବ ମଷୂା ମରିଥିବା। 

େତେବ, ମଷୂା କ'ଣ ଗରମ ଚା ବି ପିଏ?  

 େସଦିନ ସf�ାେର ଚା ପିଇବି କହି କପେର ରଖିଥିଲି ଘରଭଡା ମାଗିଥି ମଉସା (ଘର 

ମାଲିକ) େବାଲି େଦଇ କି ଆସୁ ଆସୁ ଚା ଗାୟବ। କାହାକୁ କହିବି, କହିେଲ କହିବ ଏମିତି 

ଡରନା କି ଡରାअନା େହଲା। ତେମ ଗେଲ ଆଉ କିଏ ଆମ ଘେର ରହିେବନି। କି ବିଚିତ�  

େଲାକ ମଁୁ କାହW ଡ଼େରଇବି େଖାଦ ମଁୁ ଡରୁଛି.. ଏମିତି ସବୁଦିନ େହେଲ ତ ଗଲା ପୁଟୁ ଫୁଟୁ 

େହଉଥିବ ପ�ାଣ, କିଏ େସ ଜଗିଛି େନଇଯିବ ସେତ ଏ ଜୀବନ। ଏମିତି େକେତ କଣ ଏପଟ 

େସପଟ କଥା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। 

[ ଛअ ] 

 ତଥାପି କେ� ମେ� େଶାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲି ହଟାତ ଏମିତି େଗାଟିଏ ଦୁଗ�f 

ମାଡ଼ି ଆସିଲା େଯ, ଲାଗିଲା ମଁୁ ଘେର ନୁେହଁ େକଉଁ अବଜ�ଆ ନାଳିଆ ପାେଖ अଛି, ମେନ 

ମେନ ଭାବିଲି ପଚା ପରିବା ଗf? ନା ନା ଏେତ ବି ତ ପଚିନି... େହେଲ ଏ କିମିତିଆ ଗf.. 

ଓଃ अଣନିଶ ାସୀ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁ କ�େର ରାତିଟା କଟିଲା, ଟିକିଏ ଶ¨େର ଛାତି ଥରୁଥିଲା। 

ଆଖିେର ନିଦ ତ ନ ଥିଲା, ଥିଲା अେପeା ନୂଆ ସକାଳର। 

 ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁହଁ େଧାଇଲି, ବାହାରକୁ ବାହାରି େଦଖିଲି ମାଉସୀ ଫୁଲ 
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େତାଳୁଛkି। ଗତକାଲି ରାତିର ସବୁ କଥା କହିଲି। 

 :ମାଉସୀ ସବୁ ଶୁଣିେଲ ଓଃ କିମିତି ଏମିତି େହଲା ମା, େମାେତ ତମଠୁ ଶୁଣିକି ଆ�ଯ�� 

ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଡରିବା ପରି କିଛି ଘଟଣା ଘେର ଆଗରୁ େକେବ େହଇନି, ମାଉସୀ ଆଉ 

କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମଉସା କହିେଲ ତେମ େବଶି ଡ଼ରୁଛ ମାଆ, ସସେପନ୍ସ ସିେନମା 

େବଶି େଦଖୁଥିବ, ନ େହେଲ ଗପ ପଢୁଥିବ ହା ହା ହା... କିଏ ନାହW େସ ଘେର ମା 

ତୁgାଟାେର ତେମ ଡ଼ରୁଛ।           

 :ତେମ ତୁନି ପଡ଼.. ତାେ, େଟନ୍ସନ ଥିଲାେବେଳ ତେମ ଏମିତି କହିବ କି? ତେମ 

ରୁମକୁ ଯାଇ ଥାअ ମାଆ, ମଁୁ ଆସୁଛି େଦଖିବା କଣ େହଇଛି। 

 ମଉସା ମାଉସୀ କଣ େବାଲା େବାଲି େହଉଥିେଲ ମଁୁ େଫରିଲି ରୁମକୁ, େମା କଥାକୁ 

ବିଶ ାସ କରୁ ନ ଥିେଲ େସ ରାଗ ଓ ବିରoିେର। 

 अଫିସେର ବସି କାମ କରୁଥିଲି, କିm ମଝିେର ମଝିେର ମଉସା, କଥା ମୁw 

ଖାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା କଣ ନା ମଁୁ େବଶି ସସେପନ୍ସ ଫିଲE  େଦଖୁଥିବି, ନେଚତ ଗପବହି 

େବଶି ପଢୁଥିବି। ରାସେକଲ ଇgା େହଉଥିଲା ଶଃ..ର ଦାk ଭା�ି େଦବାକୁ, ନିଉଜ ଟିେକ 

େଦଖିବାକୁ ସମୟ ନାହW, ଆଉ ଯଦିବା ସମୟ ଥିବ କେର¤ ନ ଥିବ କହୁଛି କଣ ନା ମଁୁ 

େବଶି ଗପବହି ପଢୁଥିବି.... ଶଃ.. ଇgା େହଉ ଥିଲା ଏଇ eଣି ଘର ଛାଡ଼ି  େଦବାକୁ, େତେବ 

କିଂକ\�ବ�ବିମୁଢ, ନିଜକୁ ନିେଜ କହିଲି କେ¤� ାଲ କେ¤� ାଲ। 

[ ସାତ ] 

 अଫିସରୁ େଯ ଯା ଘରକୁ େଫରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସମେ] ନିଜ ନିଜ 

େଚୟାରରୁ ଉଠିେଲ। ଇgା େହଉ ନଥିେଲ ବି େମାେତ େଫରିବାକୁ ପଡିବ େସଇ ଭୁତ 

େକାଠିକୁ। ପୁअ ପିଲା େହଇଥିେଲ କଥା अଲଗା, େଖାଲା ଆକାଶ ତେଳ େହଉ, େହଉ अବା 
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େକଉଁ ଗଛତଳ େସ ରାଜା ପରି ରୁହେk। କିm ଝିअପିଲା, କଥା अଲଗା, ଘ¤ାର ଟିକ୍ 

ଟିକ୍, ଘ¤ା କ¤ା ସହ େଯାଡି େହଇ ରହିଥାଏ ଝିअ, ଚରିତ� । ଟିକିଏ ଏପେଟ େସପେଟ 

େହେଲ ଘରର ଦ ାର ତ େଖାେଲ େହେଲ ହୃଦୟ ଦ ାରେର କଳ,ି ଲାଗିଯାଏ। ଖାସ କରି 

କମ�ଜୀବି ମହିଳା, ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଘର अଛି, େକଉଁ ପରି�ିତିେର େସ େଡରିେର 

ଆସିଲା ବୁଝkିନି, ତା କାମକୁ ହାÆା କରିବା ବଦେଳ, अତ�ାଚାର କରkି, ବାଡ଼ାkି, ପିଟkି  

ପୁଣି ତା େରାଜଗାରେର ଘର ଚଳାkି।  

 େସଥିପାଇଁ ଭାେବ ଯୁଗ େଯେତ ବଦଳି ଗେଲ ବି ମଣିଷର ମାନସିକତା ବଦଳୁଛି ନା 

ମାନବିକତା ବଢୁଛି, େଯଉଁଠି କି େସଇଠି। ଆଜି ବି ଝିअ ପିଲା ସୁରeିତ ନୁହଁkି। େତଣୁ 

ଘରମୁହଁା େହଲି। 

 ଘରକୁ େଫରି େଗଟ େଖାଲୁ େଖାଲୁ େଦେଖ ତ, େକେତ େଲାକ, କିଏ ପରିବା ଗେw 

ଧରି କାଟି ବସିଛି ତ, କିଏ େବଳୁନ ସବୁ ପୁ,ି ଫୁ,ି ଘର ବାରwାେର ସଜାଉଛି, ଉ�ା 

ଶ¨େର ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବାଜୁଛି େଛାଟ ଝିअ କିଛି ନାଚୁଛkି େଯ ଘର अଗଣା େଦାହଲି 

ପଡୁଛି। ମେନପଡ଼ିଲା ମାଉସୀ କହିଛkି, ଆସkା କାଲି ସାନ ଝିअର େଭାଜି, ଝିअ େଯ 

ବ\�ମାନ େହଇଛି। 

 କିଛି ଜଣ ମାଉସୀ,ୁ ଏ େଭାଜି ଭାତ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିେଲ, କହୁଥିେଲ କି ଲାଜ 

ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଢ଼ିwରା ପିଟି କହିବ ନା କଣ? ଏ ସବୁ ଆଜିକାଲି କିଏ ମାନୁଛି.. ଫାଲତୁ... 

ଧିେର ଛୁଆଟାକୁ ଗାେଧଇ େଦଇ ଲୁେଚଇ ଦିअk।   

 ମାଉସୀ ବୁେଝଇ େଦଇଥିେଲ, ଯା ପର"ରା ତ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସଭ�ତା, 

ସଂ;ୃତି ପର"ରାକୁ ମାନିେଲ କି ଲାଜ ମା? ଦାରି କି େଚାରି କେଲ ଲାଜ। କଣ କରିବା 

ଆଜିକାଲି େଯଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲାଜ କରିବା କଥା ତାକୁ େକହି ଲାଜ କରୁ ନାହାkି अଥଚ... 
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[ ଆଠ ]    

 ତା ପର ଦିନ ସମେ] ଆସି େଭାଜି ଖାଇ ଚାଲିଗେଲ, ମାଉସୀ ଘେର ଭିଡ଼ େହଲା। 

ମାଉସୀ ଆସି କହିେଲ ଝିअ ତେମ ତ ଏକା अଛ ଖରାପ ଭାବିବନି ଯଦି େମା ବଡ଼ ଝିअ ତା 

ନଣp ଆଜି ତମ ଘେର ଶୁअେk। ମଁୁ ଖୁସିେର କହିଲି ଆସm ମାଉସୀ ଖରାପ କାହWକି 

ଭାବିବି େଯ। 

 େସଦିନ ରାତ� ୀ େଭାଜନ ବି ମାଉସୀ ଘେର ହW କଲି। ଖାଇଲା ପେର ବାହାେର ବସି 

ଟିେକ ଖୁସି ଗପସପ କଲୁ। ପୁଣି ସକାେଳ େଯ ଯା’ର ରୁଟିନବfା କାଯ��କ�ମ କରିବାକୁ 

ପଡିବ, େସଥିପାଇଁ େଶାଇବାକୁ ଗଲୁ। 

 ନିଦ ଆସିଛି କି ନା ପୁଣି େସଇ ଠନ ଠାନ ଶ¨ ଆରn େହଇଗଲା, ଏଥର ମଁୁ ଭାବିଲି 

ଯା େହଉ, ମାଉସୀ, ଝିअ अkତଃ ଘର ବିଷୟେର ଜାଣି ପାରିବ। 

 ଆଶି ନ ରାତିର ମଝି ମଝିଆ ପ�ହର, ଶୀତଳ �ଶ�ଟା ଟିେକ ଘେନଇ ଆସିଲା। ନିଦ� ା 

େଦବୀର େସ�ହ �ଶ�େର ନିଦ ବି େହଇଯାଇଥିଲା। େତେବ, ହଟାତ େଚାର େଚାର ରଡ଼ିେର 

ଭା�ିଗଲା ନିଦ ଛାନିଆ େହଇ ଉଠି ବସିଲି। ଭୟେର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କଲା, କାହWକି ନା 

େମା ରୁମ ପାଖରୁ ହW ପାଟି ଶୁଭୁଛି। ମାଉସୀର ଝିअ ଓ ତା ନଣp ପାଟି କରୁଛkି, କିଛି 

ବୁଝିବାକୁ ଆଉ େବଳ ନାହW, ଧାଇଁଲି େସପଟକୁ। ଝିअ ଦି ଜଣ ଯାକ ହାଟାକାଟା ଧରି 

େଦଉଛkି ଲାତ େଗାଇଁଠା, ମଁୁ ବି କଣ କମ? େଦଲି ଚାପୁଡ଼ା ବିଧା.. 

 େଚାରକୁ ବfା ଗଲା େସଇ ରାତିେର ମାଉସ ମାଉସୀ ତା, ଘର କୁଣିଆ ଆଉ ମଁୁ 

େକହି େଶାଇନୁ। ଖବର ପାଇ େପାଲିସ ଆସିେଲ। ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା େଚାର ବିଚରା, 

ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଚାରି କରିଥିଲା ସବୁେଦଲା। ଏଇମିତିେର ରାତି େଶଷ ପ�ହରକୁ ଛୁଇଁ 

ସାରିଥିଲା। 
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 େପାଲିସ େଜରା କରିବା ଦ ାରା, ଆଉ େଚାର ନିଜ ମୁହଁେର ସ ୀକାର କରିବାରୁ ଜାଣିଲୁ 

େଯ, ଏ େଚାର ଏଠାକାର େଲାକ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ଦି’ତିନି ମାସ େହଲା ଏଇ ଏରିଆକୁ 

ଲୁଚିବାକୁ ଆସିଛି। ଦିନ ତମାମ ପାଖ ଜ�ଲ କି ବୁଦାେର ଛୁପି ରେହ, େବଳ ହୁwି ଗଁା 

ଭିତେର ପେଶ, ଆଉ ତା’ର ଘେର ଯାହା ଖାଇବା ଦ� ବ� ପାଏ େଚାରି ଛୁପି ଖାଇଯାଏ। 

େପାଲିସ ବାବୁ, ଦ ାରା ଜାଣିଲି େଯ, ଏଇ କିଛିଦିନ େସ, େମା ଘେର ବି ଉପଦ� ବ 

ମେଚଇଛି। େସ ହW ରୁଟି ଖାଇଛି, େସ ହW େମା ଚା ପିଇ େଦଇଛି। 

 ଆଉ େବଳ अେବଳେର େମା ଆଖିେର ଧଳିୂ େଦଇ ଲୁଚି ଯାଇଛି। 

 ହଁ େଯ ଦିେନ ଦିେନ େକମିତି ଗf ହୁଏ େଯ େସ କଣ? େମା ପ�ଶ�ର ଉ\ରେର 

କହିେଲ ଏ େଚାର ସବୁ କଣ ଭଲ ରା]ା େଦଇ ଆସkି? େକଉଁ ନାଳ, ନ��ମା, ଗୁअ, ମୁତ 

ଚକୁଟି ଆସି ପଶିେବ, ଗf ତ େହବ ନା? 

[ ନअ ]   

 ମେନ ମେନ ଭାବିଲି, ଓଃ ଏେତ କଥା ନା, ମଁୁ ଖାଲି ଖାଲିଟାେର ଡରୁଥିଲି େତେବ। 

ଖୁସି ଲାଗିଲା ନିଜର ସଂଶୟ ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର ଦୂର େହଉଥିଲା, ସବୁ ଘଟଣା ମେନ 

ପେକଇ ହସିଲି। ମଉସା ମାଉସୀ କହିେଲ କଣ େହଲା ମା .. 

 କିଛି ନାହW େତେବ ମେନ ମେନ କହିଲି, ସରି ମାଉସୀ ତମ ମାନ,ୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି। 

େତେବ ଆଜି କାମ ସାରି ଗଁାକୁ ଟିେକ ଯିବି କହି ଚାଲି ଆସିଲି ରୁମକୁ, ଏଥର ମାଉସୀ, 

ମଉସା, ପାଇଁ ମନେର ଆଉ ବିରo ନଥିଲା। େସମାନ, ପାଇଁ ମନେର ବହୁତ ଶ��ା 

ସyାନ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଭଡାଘର େଖାଜିବା ନିଶା ମନରୁ ଉତୁରିଗଲା। ମେନ ମେନ 

ଠିକ କଲି, େଯେତଦିନ ଏ ଗଁାେର ରହିବି ମଉସା ଘେର ହW ରହିବି। 

 ଲୀନା ଘରକୁ ଗଲି ମାଉସୀ,ୁ େଭଟିଲି। ରାତିଯାକ ଲୀନା ଆଉ ମଁୁ ଗପୁଚୁ େକହି 
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େଶାଇନୁ। ଲୀନା େମା’ଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ବିଶ ାସ କରି ପାରୁ ନଥାଏ। ବାର ବାର ଜାଗ�ତ 

ରହିବାକୁ अନୁେରାଧ କରୁଥାଏ। େଗାେଟ ଦିନ ଲୀନା ପାେଖ ଆଉ େଗାେଟ ଦିନ ଖୁଡି ପାେଖ 

ରହି େଫରିଲି ନିଜ କାଯ���ଳୀକୁ। 

 େକେତ ମାସ େହଇ ଗଲା, ଏ ଘେର अଛି, अଫିସ ଯାଏ କାମ ସାରି ଘରକୁ େଫରିେଲ 

ଏକା ହW ରେହ େତେବ ଆଉ େକୗଣସି ପ�କାର अପ�ୀତିକର ଘଟଣା ଘଟି ନ ଥିଲା। ଜାଣିଲି 

େମା ମନେର େକାଉଠି ଡର ଘର କରିଥିଲା, ଟିକିଏ ଏପଟ େସପଟ େହେଲ ଲାଗୁଥିଲା େଯ 

ଭୁତ, େପ�ତ କିଛି अଛି। ଆଉ ଏହା େମାର ନକାରାତE କ ଚିkା ଥିଲା, ଯାହା େସଦିନ େସ 

େଚାର େଯାଗଁୁ ଛୁ େହଇ ଯାଇଛି। ପ�କୃତେର ଆେମ ସବୁେବେଳ ସକାରାତE କ ଚିkା କରିବା 

କଥା, ସକାରାତE କ ଚିkା ମଣିଷକୁ ସାହସ ଦିଏ, େଧୖଯ�� ଦିଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ 

ବଢିବାେର ସାହାଯ� କେର। 

ବି{ୁପି�ୟା କରସୁଧା ପ+ନାୟକ 

ଶିeୟିତ� ୀ, ଡ଼ାବୁଗଁା ବ� କ 

ଗ�ା/େପା ନବର�ପୁର 

ଜିଲ� ା -ନବର�ପୁର 

ଓଡିଶା 
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ପାରମିତାମିଶ� 

େମା େଦଇ େମା େଦଇ େମା େଦଇ େମା େଦଇ     
 େଦଇ ଆଉ ମଁୁ ମାେତ�  ବେଷ� ବଡ ସାନ। େଦଇ ପିଲାେବଳୁ 

େପାଲିଓ େର ପିଡିତ। କିm ବହୁତ ସୁpର ହୃଦୟ େମା େଦଇର। େମା 

ପାଇଁ େମା େଦଇ େମାର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଂଗ କିm େମା େଦଇ ପାଇଁ ତ ମଁୁ 

ତା ଦୁନିଆ ଥିଲି। 

 ବଡ ବିଡ^ନାର କଥା େଯ ଏ କଥା ର ହୃଦୟ�ମ ମେତ  େହଲା 

କିm ବହୁତ ବିଲ^େର। ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଁୁ ସାରା ଜୀବନ ନିଜକୁ eମା 

କରି ପାରିବିନି । 

 େଦଇ ବାହାରକୁ ଯାଏନି। ଲଡବେଡଇ ଚାେଲ େବାଲି ପିଲାଏ 

ତାକୁ ଚିେଢଇ ଦିअkି। ଘର ଆଗକୁ ବାରwା, ତା ଆଗକୁ କିଛି ହାତ 

ଜାଗା ଥିଲା, େସ ପାଖେର ଆମ ବୃpାବତୀ ମଁା,ର ଘର। ଉପେର 

ଗମଲାେର ତୁଳସୀ ଆଉ ତା ତେଳ ଆେମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ , େgାଟିଆ 

ସାଂସାରିକ ଘର ଖେw। ନିଇତି ;ୁଲ ରୁ େଫରିବା ମାେତ�  ଆେମ ଦୁେହଁ 

ଆମର େସହି ଘେର େଖଳି ବାେର ମାତି ଯାଉ।ଲୀନା ଆମ ସହ 

େଖଳିବାକୁ େକେତ ଥର ପଚାରିଛି େବାେଧ େଦଇ କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ 

େକହି େଖଳିେଲ େବାଲି ମଁୁ ତାକୁ ମନା କରିଦିଏ। 

 ଠାକୁର େଗାେଟ ହାତେର େନେଲ େଗାେଟ ହାତେର େଫେରଇ 

ଦିअkି, େଦଇ ର େଗାଡ ଟା अକମ�ଣ� କିm ହାତ ଟା ଚମ�ାର। 
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ମାଗ�ଶିର ଗୁରୁବାରେର ଘରଟା ସାରା େଦଇ ହାତର ଚିତ�  େମାର ଏେବବି ମେନ 

ପଡିଯାଉଛି। ନିଜ�ୀବ େର ବି ଜୀବନ େଦଇ େଦଇ ପାେର।ଖାଲି କାଗଜ େର ଗାର ଟିଏ 

ଟାଣି େଦେଲ ବି ସୁpର ଚିତ�  େଟ ଆ,ି େହଇଯାଏ। ନଇ କୂଳେର ବସିଥିବା ଏଇ େଯାଉ 

ଦୁଇ ଝିअ , ଚିତ�  ଟି ଡ�ଇଁ ରୁମ୍ େର ଲାଗିଛି େମା େଦଇ ଆ,ି  ଥିଲା। 

 େସଦିନ ମଁୁ େଦଇ କୁ ମଁୁ ଜିଦ କରି େନଇ ଜାଇଥିଲି ପାଖ ନଇ କୂଳ କୁ, କ|ା ମାଟି 

େର େଗାଡ ଖସିଗଲା ତାର, କିଛି ପିଲା ତାକୁ ଚିେଡ଼ଇ ବାରୁ େମାର ଭାରି ଝଗଡ଼ା 

େହାଇଥିଲା,ବହୁତ୍ ସମୟ ମେତ ବୁଝାଉଥିଲା,  େଦଇ ମେତ ବୁଝାଇ କହିଥିଲା,ମଁୁ ତା ସହ 

अଛି ମାେନ ତାକୁ କାହା କଥା କିଛି ଖରାପ ଲାେଗନି। ଆେମ େସଠି କିଛି ସମୟ ବସିଯାଇ 

ଥିଲୁ, େସଦିନ ରାତିେର େଦଇ େସ ଚିତ�  ଟି ଆ,ି ଥିଲା, ମେତ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାେଗ େସ ଚିତ�  

ଟି େମା େଦଇ ର ପ�ଥମ ଚିତ�  େସ। 

 ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି, ସା� େହାଇ ;ୁଲ ଯାଉ ଓ ପୁଣି ରାତି େଶାଇଲା ଯାଏ ଆେମ 

ଦୁେହଁ ସାଥୀ େହାଇ ରହୁ।ଦିନ ଆରn ରୁ େଶଷ୍ ଯାଏ ଆେମ ଦୁେହଁ ସାଥୀ େହାଇ ଥାଉ 

।କିm अ�ମ େଶ�ଣୀ ପେର େଦଇ ଆଉ ଏକ ;ୁଲ କୁ ଗଲା। ବାପା ତାକୁ अଣା ନିଆ 

କରkି।ଭାରି ଉଦାସ ମନେର ଆେମ ;ୁଲ ଯାଉ। ପଢ଼ା ପଢି ଚାଲିଲା, କିm ;ୁଲ େର ଏକା 

ଏକା ଭାରି େବାର ଲାେଗ ତା ବିନା। 

 ତାପେର ଲୀନା ଆସିଲା, ତାପେର ରାେକଶ, କୁନାଲ୍ ଆଉ ମଲ୍ହାର ବି ଆଉ ମାନସି 

ବି ଆସିେଲ ଆମ ଘରକୁ। ମଁୁ ;ୁଲ ରୁ ଜଲଦି ଆେସ। େଦଇ କିm ତା ;ୁଲ ପେର ଟିଉସନ 

କେର ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପେର ପଢାେର ଲାଗିଯାଏ।ଆଗ ଆେମ ସବୁ ମିଶି ପାଠ ପଢୁ 

ଥିଲୁ ଏେବ କିm େମା ସା� ମାେନ େମା ସହ ପଢୁଥିେଲ। 
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 ପଢାେର ଟିେକ ଦୁବ�ଳ ଥିଲା େଦଇ େତଣୁ ବହୁତ୍ ପରିଶ�ମ କେର େସ।ତାପେର 

ଧୀେର ଧୀେର  େସ ନଥିଲା େବେଳ ମଁୁ େମା ସା� ମାନ, ସହ ଚଁଉରା ତଳ ଘେର 

େଖଳୁ।େସଦିନ େଦଇ ଆଖିେର ପଡିଗଲା କିm େସ କିଛି କହିଲାନି। ମଁୁ ଭାବିଲି ତାର କିଛି 

अସୁବିଧା ନାହW। 

 ସମୟ ସହ ଧିେର ଧିେର ସବୁ ବଦଳି ବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଁୁ େଦଇ କୁ ସମୟ େଦଇ ପାରୁ 

ନଥିଲି କିm େଯେତେବଳ ମିଶୁ ଆେମ ବହୁତ୍ କଥା େହଉ େମାର ମାଟି�କ ବହୁତ୍ ଭଲ 

େହାଇଥିଲା। େମାର ବହୁତ ସାଂଗ ଡିେପ�ାମା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ।ବାପା ମେତ ବି 

ହେ�ଲ େର ଛାଡିେଦେଲ। ଡିେପ�ାମା ସରିଲା, ଡିଗ�ୀ ବି। ମଁୁ ଘରକୁ ମଝିେର ମଝିେର 

ଯାଏ। େଦଇ ଆଉ ମଁୁ ବହୁତ୍ ଗପୁ, େଦଇ ଏେବବି େସମତି ହW ଥିଲା।େସ ଆଉ ତାର 

ର�ର ଦୁନିଆ। େସ �ାନୀୟ କେଲଜରୁ ସ�ାତକ ସରିଲା ଆଉ ପଢିବାକୁ ଚାହWଲାନି। ଘର 

ସାରା ତା ହାତର ଯାଦୁ ବିଛୁରି ରଖିଥିଲା।ଦୁନିଆ ଯାଇ ଚାp େର ପହଂଚି ଗଲାଣି କିm 

େଦଇ େମାର अତି ନିରିହ ଟି ଏ େହାଇ ରହି ଯାଇଥିଲା।  

 ବି େଟକ ପେର ମେତ ବା�ାେଲାର େର ଚାକିରି ମିଳିଲା, ମଁୁ େସଠି କୁ ଚାଲିଗଲି। 

େସ ଥର ଛୁଟିେର ଆସିଥିଲି ତ ଘର ର ମାେହାଲ ଟିେକ अଲଗା ଥିଲା। ମାଆ ଟିେକ ଦୁଃଖୀ 

ଥିେଲ ମେତ କହିେଲ େଦଇ କୁ େକହି େଦଖି ଆସିଥିେଲ କିm ମନା କରିେଦେଲ। ଆଗରୁ 

ଏମିତି େହାଇଛି, କିଛି ଦିନେର ସବୁ ଠିକ୍ େହାଇଯିବ େବାଲି ମଁୁ ବି ମାନି େନଲି ।େବଶୀ 

ବଡ କଥା ନୁହଁ ଓ ତାଠୁ अଧିକ ମଁୁ େମା ଦୁନିଆ େର ବ�] ଥିଲି। 

 େଦଇ ଶ�ୀ କୃ{ ଭଗବାନ କୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ପାଏ । ତା ର ସବୁ ଚିତ�  େର କୃ{ , 

ଟିେକ ଝଲକ ଛାେଡ। ଏେବ େଯାଉ କୃ{ ଛବି ଟି େସ ବେନଇଥିଲା ମନ େମାହି 
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େନଉଥିଲା। ମଁୁ ସବୁ ଚିତ�  ଗୁଡିକ ର ଫେଟା ଉେଠଇ େନଇଥାଏ େମା େଫାନ େର ସା� 

ମାନ, ଆଗେର ଟିେକ େଦେଖଇ େହବା ପାଇଁ।  

 କିଛି ଦିନ ପେର ବାପା ରିଟାଡ� େହେଲ। କହୁଥିେଲ ନାନି କୁ େକାଉ ଭଲ ଡ�ର କୁ 

େଦେଖଇେବ। ଆଜି କାଲି ବି�ାନ ବହୁତ୍ ପ�ଗତି କଲାଣି। େତଣୁ ଗଁା ର ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ 

ବିକି ବା�ାେଲାର େର ଫ� ାଟ୍ ଖେw କିଣିଲୁ। 

 େମା ପରିବାର ବା�ାେଲାର ଆସିଲା ପେର େମା ସା� ମାେନ ଏଥର େମା ଘରକୁ 

ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଥିେଲ। 

 େସମାେନ େମା ପାଖରୁ େଦଇ ର ଚିତ�  ସବୁ େଦଖିଥିେଲ। େସଠି େସମାେନ ସମେ] 

େମା େଦଇ ର ବହୁତ୍ ବଡ ପ�ଶଂସକ ବନି ଯାଇଥିେଲ।ମଁୁ ଭାବିଲି ଯାହା େହଉ ଏଥର 

େଦଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆଜାଦେର ଜୀବନ ଜିଇଁବ। 

 େରାହିଣି ଆଉ ମୟରୂୀ ସବୁଦିନ େମା ଘରକୁ ଆସkି ଆଉ ଏଥର େମା ଠୁ େବଶି 

େଦଇ ସହ ବିତାkି। େରାହିଣି େଦଇ କୁ େଫାନେର େଫାେଟା ସବୁ ଛାଡିବା ଶିେଖଇ 

େଦଇଛି। ଏେବ େଫସବୁକ  େପଜେର େଦଇର ଚିତ�  ସବୁ େବଶ୍ ପ�ସି�। େମାର ସବୁ 

ସା� ସାଥି ଏେବ େଦଇର ପ�ଶଂସକ। େକାଉଠି େଦଇ େମାର ଘର େକାେଣ ବସି ର� ସହ 

ଘା¤ି େହଉଥିଲା ଆଜି େମା ଠୁ अଧିକ ତାର ସାଂଗ ସାଥି ଓ ପ�ଶଂସକ। ବହୁତ େଫାନ 

ଆେସ, େକେତ ତ ତାର ଚିତ�  ସବୁ କିଣି ବାକୁ କୁହkି। େକେତ अଡ଼�ର ଦିअkି ବେନଇବା 

ପାଇଁ। ମୟରୂୀ ତା ର ଚିହ� ା ଲେଗଇ ଏେବ କାେଳ େଦଇ ର ସବୁ ଚିତ�  ପ�ଦଶ�ନୀ କରାଇବା 

ପ�]ାବ େଦଇଛି। େସଦିନ ମୟରୂୀ କହୁଥିବାର ମଁୁ ଶୁଣିଲି,' େଦଇ ସହର େର ଏ ଚିତ�  ସବୁ 

େଲାେକ ଲe ଲe େର କିଣkି, ତୁେମ ବିନା ଶିeା ଗ�ହଣ କରି ଏେତ ସୁpର୍ ଚିତ�  କରି ପାର 
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ବିଶ�ାସ କର ତୁମ ବହୁତ୍ ନଁା କରିବ, ମଁୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ� କରିବି। 'ମଁୁ େସହି ପେଟ 

ଚାଲିଗଲି େଦଇ ପଛ ରୁ ଡାକୁ ଥିଲା ମଁୁ ତାକୁ अଣେଦଖା କରି ଚାଲିଗଲି, ରାଗ, ରୁଷା, 

अଭିମାନ, ଗ�ାନି ଏହାକୁ କି ନାମ େଦବି ଜାଣିନି କିm ଏଥର ମଁୁ ଆଉ େଦଇ ସହ କଥା ବି 

େହଉ ନଥିଲି। େକେତ ଡାକୁ ଥିଲା ମେତ େସ, େହେଲ ମଁୁ ସବୁେବେଳ କିଛି ନା କିଛି 

ବାହାନା କରି ତାକୁ ଟାଳି ଦିଏ। 

 େମାର ପେଦାନ� ତି େହାଇଥିଲା।ମଁୁ େସଦିନ अଫିସ େର ଖୁସି େର ପାଟ�ୀ େଦଇଥିଲି 

କିm େସଦିନ େଦଇ ର ପ�ଥମ ଚିତ�  ପ�ଦଶ�ନୀ ଥିଲା, ମଁୁ େମାର ସବୁ ସା� ମାନ,ୁ ଡାକିଥିଲି 

କିm अଧା ରୁ अଧିକ ତ େଦଇ ର ପ�ଦଶ�ନୀ େଦଖିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, ବାପା େବାଉ ବି େସଠି 

ହW ଥିେଲ। ଖାଇବା େଟବୁଲ େର େବାଉ େଦଇ ର କଥା ଖାଲି କହୁଥିଲା, ମେତ େଦଖି େଦଇ 

ବି ଆରn େହାଇଗଲା, ଏୟା େହଲା େସୟା େହଲା, େହେଲ ମୀନୁ ତୁ କାହWକି ଆସିଲୁନି। ମଁୁ 

ସତେର ତେତ ବହୁତ୍ େଖାଜୁଥିଲି। ବାର^ାର େସଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମଁୁ ଚିଢି ଯାଇଥିଲି। 

େସଦିନ ତାକୁ କଣ କଣ ନ ଶୁେଣଇଛି। ରାଗେର କହିେଦଲି ତାକୁ ବା�ାେଲାର ଆଣିବା ଟା 

େମାର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। େସ ଏଠି ନଥିଲା ମଁୁ ବହୁତ ଖୁସି େର ଥିଲି। ପରଦିନ अନ୍ଯ 

ମାେନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମଁୁ अଫିସ୍ ଚାଲିଗଲି। ଏେବ ବି େମା ମନ ଖୁସି ନଥିଲା କିm ମଁୁ ଜାଣି 

ପାରୁନଥିଲି କାରଣ କଣ? ଘରୁ ବହୁତ୍ େଫାନ ଆସୁଥିଲା ମଁୁ କଥା େହବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି, 

ତାପେର େରାହିଣି େଦୗଡି ଆସି କହିଲା ମିନୁ େଦଇ କୁ େମଡିକାଲ୍ ନିଆ ଯାଇଛି ତେତ 

ଡାକୁଛkି। ଜଲଦି ଯା। ମଁୁ ମନେର ଭାବିଲି ହଁ କଣ େଟ େହବ େଗାଡ ଟା େଦେଖଇ ବାକୁ 

ଜାଇଥିେବ ଆଉ କଣ? ଆଉ ଏେବ ତ େଦଇ ବହୁ ଚ��ତ େଲାକ େମାର ବା ତାକୁ କି 

ଆବଶ�କତା। ତାdଲ� େର ମଁୁ କହିଲି ତୁ ଜିବୁନି କି? େରାହିଣି କହିଲା ମଁୁ ଏେବ ସାଂେଗ 
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ସାଂଗ କାମ ସାରି ଯାଉଛି। କହି ଚାଲିଗଲା। ମଁୁ ଆଉ େସ ଆଡକୁ ଧ୍ଯାନ ନେଦଇ େମା 

କାମ କଲି। କାମ ସରିଲା ପେର ମଁୁ ସିଧା ଘରକୁ ଗଲି। 

 ଏେବବି ମନ ବଡ अସମ~ସ େର ଥିଲା କଣ ଚାଲିଥିଲା ମଁୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। ଆଉ 

ଏମିତି ହW େମାର ପାଦ ଆପଣା ଛାଏଁ େଦଇର ରୁମ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏେତ ସମୟ ଧରି 

େଗାଟିଏ ଘେର ଥାଇ ବି ମଁୁ େକେବ େଦଇ ର ରୁମ୍ କୁ ଆସି ନଥିଲି। 

 େଦଇ ର ରୁମ୍ େର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଆଉ ପୁରା ରୁମ୍ େର ଆମ ଦୁହW,ର ପିଲା ଦିନରୁ 

ଆଜି ଯାକର ସବୁ ସE �ତି େର ସଜାଇ େହାଇ ରହିଛି। ଚାରିପେଟ ଆମ ଦୁହW,ର ବହୁତ୍ 

ସାରା େଫାଟ ଲାଗିଛି। ଥେର େଦଇ ର େଗାେଟ ଚିତ�  େମା ହାତେର ଖରାପ 

େହାଇଯାଇଥିଲା େସଇଟା ବି अଛି। ତାକୁ ହାତେର େନଲା େବେଳ େମା ଆଖିରୁ ଝରି 

ଯାଉଥିଲା େମାର ସ"ୁ$� ପିଲାଦିନ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡିଲା ତକିଆ ତଳ ର ଏକ ଡାଏରି 

ଉପେର। କିm େଦଇ େକେବ ଡାଏରି େଲଖିବା ଆରn କଲା? ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିଲା େମା 

ବିଷୟେର ସବୁ କଥା େଦଇ ଜାେଣ अଥଚ େଦଇ ର ଏମିତି େକେତ କଥା अଛି ଜାହା ମଁୁ 

ଜାଣିନି।  

 ମନ କହିଲା ତୁ େକେବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହWଚୁ? ସେତତ  

 ମଁୁ ସବୁେବେଳ େମା କଥା ତାକୁ କେହ େକେବ ତା କଥା ଶୁେଣନି। 

 ପୃ.ା ପେର ପୃ.ା ଉଲଟାଇବା ଆରn କଲି ତ ବୁଝିଲି େଯ,  

 ମଁୁ େକେବ ଜାଣି ହW ପାରିଲିନି େଯ େମା ଜୀବନେର ଏେତ େଲାକ ଆସିେଲ କିm ତା 

ଜୀବନ େର େକବଳ ମଁୁ ହW ଆସିଥିଲି। ଆଉ କାହାକୁ େସ ଆଣି ବାକୁ େଦଇନି।େମା େଦଇ 

େକେତ ଏକା ଥିଲା ତା ଜୀବନ େର।େଯଉଁ ପୃ.ା ଟି ଗତ ରାତିେର େଲଖିଥିଲା େସଥିେର 
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େଲଖା ଥିଲା, 'ଡାଏରୀ ମଁୁ ଜାଣିନି ମଁୁ ଆଉ େକେତ ଦିନ ବ|ିବି, େମା ହୃଦୟର ଛିଦ�  ଟି 

େବାେଧ ଆହୁରି ଗଭୀର େହାଇଗଲାଣି। େମା ମିନୁ ଜାଣିେଲ େକେତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ 

ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି କିm ଏ େଦହ ଆଇ ସାଥ େଦଉନି ମଁୁ କଣ କରିବି 

ଡାଏରୀ,...' 

 େମା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଗଲା ସେତକି!, ଏେତ ବଡ଼ କଥା ମଁୁ ଜାଣିନି, ଆଖିରୁ 

ଝରିଗଲା ସବୁ ରାଗ, अଭିମାନ, ଇଷ�ା ।ଇତଃ]ତଃ େର ଡାଏରୀ ର େଶଷ ପୃ.ା ଟି ବାହାରି 

ଆସିଲା। େଶଷ ଫq� ଟିେର େଦଇ ଆ,ି ଥିଲା ଏକ୍ ସୁpର eତାo ହୃଦୟ, ଆଉ ତା 

ଭିତେର େମାର ମୁହଁ। େକାହ ସnାଳି େହଲାନି େମାର େସ ଚିତ�  େଦଖି, େକେତ କ� େର 

अଛି େମା େଦଇ। 

 ଆପଣ ମାେନ ଭାବୁଥିେବ ମଁୁ ସତେର େକେତ ସ�ାଥ� ପର। ହଁ ମଁୁ ବି ନିଜପାଇଁ ଆଜି 

େସୟା ହW ଭାବୁଛି। ସାରା ଜୀବନ୍ େମା ନାନି େକବଳ େଦଇ ଚାଲିଛି।ପିଲା େବେଳ ଆେମ 

ଶପଥ େନଇଥିଲୁ 

 ଚିନୁ ମିନୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ 

 ଦୁଇ େଦହ େଗାେଟ ପ�ାଣ 

 କଥା େଦଲି ମେତ େଲାଡା ନାହW ସାଂଗ େତା ବିନା ଏ ଜୀବନ 

 େତା ବିନା ଏ ଜୀବନ। 

 କିm ଆଜି ଯାଏଁ େକବଳ େସ ହW ପାଳି ଆସିଛି ବfୁତ  କୁ ଭଗବାନ ମେତ ଆଜି େମା 

ବfୁତ  ପାଳି ବାର ସୁେଯାଗ ଟିଏ େଦଇଛkି ଜାଣିଛି ସମୟ ଓ ପରି�ିତି ବିପରିତ अଛି, କିm 

େମା େଦଇର eତାo ହୃଦୟ ଚିତ�  ଟିକୁ ମଁୁ ସଜାଡି େଦବି ନି�ୟ  
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ପରମିତା ମିଶ� 

ବଦମାସ୍ ବଦମାସ୍ ବଦମାସ୍ ବଦମାସ୍     
 ନୂଆ ନୂଆ ;ୁଲ ଜଇନ କରିଥିଲି। ରାଣୀ ଗଁା କନେଭ¤ ;ୁଲ ର 

ସ�ମ େଶ�ଣୀର େସÅନ୍ ‘ଇ’ ପିଲାମାନ,ୁ ପଢାଇବାର ଥିଲା। ନୁଆଁ 

ନୁଆଁ ତ ମନେର ବହୁତ୍ ଡର ଥିଲା େକମିତି େହବ  କଣ, ପିଲାମାେନ 

ମେତ ପସp କରିେବ ତ ମଁୁ ଭଲ େର ପଢାଇ ତ ପାରିବି ଏମିତି ସବୁ 

ପ�ଶ�। 

 ଗୁ�ା ସାର ସାୟରି अpାଜେର କହିେଲ, ଏେତ ସହଜ ନୂେହଁ 

ମାଡାମ୍ େୟ ଆଗ କା ଦରିଆ େହୖ, ଔର ଆପେକା ଡୁବ୍ େକ ଜାନା େହୖ। 

େସÅନ୍ ଇ’ର ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଇବା କାଠିକର ପାଠ। ଏେଡ଼ ବଦମାସ୍ ଗୁଡ଼ା 

େସସବୁ ଆଉ େସ ରାଜା ତା’ଠୁ ଦୁେରଇ ରହିେବ ମାଡ଼ାମ ହଉ େବ� 

अଫ ଲକ୍। 

 ମଁୁ ଆହୁରି ଡରିଗଲି। ଫିଲE େର େଦଖିଥିଲି ପିଲାମାନ, ଦୁ�ାମି। 

େତଣୁ ମଁୁ ସତକ� ରହିଲି। ପ�ଥମ ଦିନ େକବଳ ମଁୁ େମା ବିଷୟେର କହିଲି, 

କିm େସମାେନ େକହି ମେତ ଠିକ୍ େର ଧ�ାନ େଦେଲନି। ନା  େମା କଥା 

ଶୁଣୁଥିେଲ। ମେତ ବହୁତ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୁ�ା ସାର୍ , କଥା 

ମନେର ଘର କରି ଯାଇଥିଲା, େଯ ଏ ପିଲାଗୁଡାକ ସତେର ଭାରି 

ଖରାପ। ମଁୁ ନିu\ି େନଲି େଯ ମଁୁ େମାର ପାଠ ସାରିବି ବାସ୍। ତାପର 
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ଠୁ  ମଁୁ କ� ାସ କୁ ଗଲି ଆଉ େଚୟାର େର ନ ବସି େଜେତ ଶିଘ� େହବ ପାଠ ସାରି େସଠୁ 

ବାହାରି ଆେସ। 

 ମେତ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନଥିଲା ଏମିତି କଣ ପଢାଯାଏ! ଦୁଇ ଦିନ ପେର ମଁୁ ପୁଣି 

େମା ନିଜ େଶୖଳୀ କୁ ଆସିବାକୁ େଚ�ା କଲି। ଟିେକ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କଲି କଣ अସୁବିଧା 

ଥିଲା ପିଲା,ର।ଏଯାଏଁ ତ େସମାେନ େମା ସହ େସମିତି କିଛି अଭଦ� ାମି କରି ନାହଁାkି। 

େତଣୁ ମଁୁ ବି ନିu\ି େନଲି େଯ ମଁୁ ଏଥର ନିଜ କ\�ବ� କୁ ଠିକ୍ େର ପାଳିବି। େସଦିନ 

କ� ାସେର ମଁୁ େସମାନ,ୁ ଭଲ ପିଲା ବିଷୟେର କିଛି କହୁଥିଲି ଜେଣ ପିଲା ଠିଆ େହାଇ 

କହିଲା ମାଡାମ ଆେମ ସବୁ  ଖରାପ ପିଲା ଆପଣ େଯେତ କେଲ ଆେମ ଭଲ େହବୁନି ଆଉ 

େଜାରେର ଚି�ାର ଆରn କରିେଦେଲ। ମେତ अବାକ୍ ଲାଗିଲା ଶୁଣି କି, େସମାେନ ଗ�ହଣ 

କରିେନଇଛkି େସମାେନ ଖରାପ, େବକାର ଆଉ େକାଉ କାଯ�� ର ନୁହkି। 

 େସଦିନ ରାତି ସାରା ନିଦ େହଲାନି, ସାଇେକାଲଜିର ସବୁ ବହି କୁ େଲଉଟାଇବା 

ଆରn କଲି। େକାଉଠି କିଛି େଲଖାଥିବ! କଣ କରିବି ମଁୁ କିଛି ଚିkା କରିପାରୁ ନଥିଲି 

ଏମାନ, ପାଇଁ କି, େସଦିନ କିଛି ଏମିତି େହଲା ଯାହା େମା ମନ କୁ େଦାହଲାଇ 

େଦଲା।େସହି ଭାରି ମନେର ମଁୁ େସଦିନ ;ୁଲ େର ପହ|ି ହW ଥିଲି କି େକହି ବି ପିଲା ଆସି 

ନଥିେଲ। ମଁୁ अେପeା କରିଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପେର ମଁୁ ଜିବାକୁ ଉଦ୍ଯତ େହଉଥିଲି 

େସମାେନ ଆସିେଲ କିm ମଁୁ କାବା େହାଇଗଲି େସମାନ, ଏ अବତାର େଦଖି। କ� ାସ େର 

15 ଜଣ ପିଲା କାଲି ଯାଏଁ ତ ସମେ] ଠିକ୍ ଥିେଲ କିm ଆଜି କାହା ମୁwେର ବି ଚୁଟି 

ନଥିଲା। ମଁୁ ଛାନିଆଁ େହାଇ େଚୟାର ଉପେର ବସିଗଲି। ଏମାେନ ସତେର ମେତ ହଇରାଣ 

କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛkି େବାଲି ମଁୁ ବିଶ�ାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି। କିm ;ୁଲ ର ନିୟମ 
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ଉଲ«ନ କରିଥିବାରୁ ପି�ନ୍ସିପାଲ ମାଡାମ୍ େସମାନ,ୁ ଶା]ି େଦବାକୁ କହିେଲ। ଆଉ 

ସମ],ୁ  ବାହାେର ଠିଆ କରାଇବାକୁ କୁହାଗଲା କିm ମଁୁ ଲe� କଲି କାହା ମୁହଁ  େର 

ଟିେକ ବି ଗ�ାନି େବାଧ ନାହW ବରଂ ହାତେର ହାତ ବାେଡଇ େସମାେନ ମଜା କରୁଥିେଲ। 

ପିअନ ମଉସା େମା ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ ମାଡାମ୍ ବୁଝିବାକୁ େଚ�ା କରm ଉପରକୁ ଜାହା 

େଦଖା ଯାଉଛି କଥା ଟା ଠିକ୍ େସଇଆ ନୁେହଁ। 

 କିଛି ନିu\ି େନଇ ପାରୁ ନଥିଲି ମାଡାମ ମେତ  କହିେଲ  ମଁୁ ଚାହWେଲ କାଲିଠୁ अନ୍ଯ 

କ� ାସ େନଇ ପାରିବି। ଘର କୁ େଫରିଲି।ବହୁତ ଗ�ାନି େହଉଥିଲା େମା ପିଲା ଗୁଡା ଦw 

ପାଇେଲ। େତଣୁ ମଁୁ ସଂf୍ଯା େର ବୁଲିବାକୁ ଜାଇଥିଲି। ଗାେଡ�ନେର ରିତା ମାଡାମ 

ଥିେଲ। ତା, ସହ ଗପୁ ଗପୁ େମାର ନଜର ପଡିଲା େସଠି େଖଳୁଥିବା ଝିअ ଟି ଆଉ ତା 

ମୁw ଉପେର। ମୁw େର ମାତ�  ଗଣି ଗଣି ଦୁଇ ଚାରି ଟା ଚୁଟି। ରିତା ମାଡାମ୍ ପରିଚୟ 

କରାଇ େଦେଲ ତା, ଝିअ େସ ରୁଚି, ଆଉ କହିେଲ ତାକୁ କ୍ଯାନସର ଆଉ ଚୁଟି ଗୁଡା ଝଡି 

ଗଲା ପେର ;ୁଲେର ପିଲା ମାେନ ଚିଡାଇ ଦିअkି େତଣୁ ;ୁଲ କମ୍ ଜାଏ। େତଣୁ ମଁୁ ତାକୁ 

େଦଖିନି।ରୁଚି କଥା ଶୁଣି େମା ମନ ଏକଦମ୍ ଭାରି େହାଇ ଗଲା। 

 ଏେତ େଛାଟିଆ ଝିअଟା ଆଉ ଏେଡ ବଡ ଦୁଃଖ।କିm ତା ସହ କଥା େହଲା ପେର 

େମା ଆଖି ଉ·�ଳ େହାଇ ଉଠିଲା, େସ େଛାଟ ଝିअ ଟି ମେତ ଜୀବନ ର ବହୁତ୍ ବଡ ଶିeା 

େଦଇ ଗଲା: ମଁୁ ଜାଣି ଗଲି େମା କ� ାସ ର ପିଲାମାେନ କାହWକି ନିଜର ଚୁଟି ସବୁ କାଟିଥିେଲ 

ମଁୁ ରାତି ସାରା ଚିkା କଲି ଆଉ ମଁୁ ରା]ା ପାଇଲି େଯ େମା ପିଲା ମାନ, ମନେର ଜାଗା 

କରିବା  ମେତ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।ସତ କହୁଛି ଜମା ସାହସ େହଉ ନଥିଲା କିm ମଁୁ ବି 

େମାର ସବୁ ତକ ଚୁଟି କାଟିେଦଲି। ପରଦିନ କ� ାସେର ମଁୁ ଟିେକ େଡରି େର ପହ|ିଲି ;ୁଲ 
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େର ସମେ] ଚିଡିଆଖାନା ର ଜm ପରି ମେତ େଦଖୁଥିେଲ କିm ମେତ େଦଖି େମା କ� ାସର 

ପିଲାମାେନ ବହୁତ ଖୁସି େହାଇଗେଲ େସହିଦିନ। ପିଲା େହେଲ କଣ େହଲା େସମାେନ େମା 

ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଥିେଲ ଆଉ େମା ଚାରି ପେଟ େବଢି େହାଇ ଠିଆ େହାଇ ଗେଲ। 

େସଦିନ ରୁଚି ବି ;ୁଲ ଆସିଥିଲା ମେତ ଧିେର କି କହିଲା ମାମ ମଁୁ ଏଥର ନିତି ;ୁଲ 

ଆସିବି। ରିତା ମାଡାମ୍ କାp କାp େହାଇ କହିେଲ ବଢିଆ େହୟାରକଟ୍ ମଁୁ ବି ତୁମ ପରି 

ଚୁଟି କଟାଇବି। ଧନ�ବାଦ୍। 

 अସଲେର େମା କ� ାସର ରାଜା ଆଉ ରିଚା ପର�ର ର ବହୁତ୍ ଭଲ ବfୁ। ରିଚା ଚୁଟି 

ପାଇଁ ;ୁଲ ଆେସ ନି  ଜାଣି ରାଜା ବି ତାର ସବୁ ଚୁଟି କାଟି େଦଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ 

ଉdାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତଥାକଥିତ େମା କ� ାସର ସବୁ ଖରାପ ପିଲା ମାେନ ମଧ� ନିଜର 

ସବୁ ଚୁଟି କାଟି ପେକଇେଲ। ଆଉ ଏେତ ବଡ କାମ କଲା ପେର ବି େସମାେନ କାହାକୁ 

ଜଣାଇ ବି ନଥିେଲ। େସଦିନ ସf�ାେର ରିଚା ମେତ କହିଥିଲା ତା ସା� ରାଜା େକମିତି ତା 

ପାଇଁ ତାର ସବୁ ପାଠ ଘେର ଆସି ତାକୁ ପଢାଏ ଆଉ ଏଇ ଚୁଟି କଥା। େକେତ ବଡ ସେତ 

େସମାନ, ହୃଦୟ ଆଉ େସଥିେର ଏେବ ମେତ ବି ଜାଗା ଟିଏ େଦଇେଦେଲ। ପି�ନ୍ସିପାଲ 

ମାଡାମ अସଲ କଥା ଜାଣିଲା ପେର େମା ପିଲାମାନ, ଉପେର ବହୁତ ଖୁସି େହେଲ।ଆଉ 

େସମାନ,ୁ ;ୁଲ ତରଫରୁ ସyାନିତ କରାଗଲା। 

 ମଁୁ ଜାଣିନି ମଁୁ େକେତ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛି, କିm େମାର ତଥାକଥିତ ;ୁଲର ସବୁଠୁ 

ଖରାପ ପିଲା ମାେନ ଆଜି ସମ], ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ତଥା େପ�ରଣାର ଉd ବନି 

ଜଣାଇଥିେଲ।  
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ବିନୟ ମହାପାତ�  

ଏକଦାଏକଦାଏକଦାଏକଦା    
(୧୯୬୪-୬୫ ମସିହା ସମୟର ପୃ�ଭୂମି ଉପେର କାହାଣୀଟି ରଚିତ) 

 ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ଚାରିଆେଡ କୁହୁଡି ଢା,ିେହାଇ ରହିଥାଏ। କୂअ 

ପାଖର େସଇ ପିଜୁଳି ଗଛଟାବି ଭଲଭାେବ ଦିେଶନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। 

ଗଛତେଳ କିm ଖwିଆ ପିଜୁଳି େକେତାଟି େପଟ େଦେଖଇ ପଡିଥଆkି, 

େଯମିତି କହୁଥାkି, ଆେର େଦଖେର, ରାତିେର ବାଦୁଡି ଆସି େକମିତି 

ଆମ େପଟ ଫେଟଇ ଖାଇ େଦଇଛkି। ଏଇଟା ଆମର ବାରମାସୀ 

ପିଜୁଳିଗଛ, ବଷ�ର ସବୁ ସମୟେର ନୂଆ ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥାଏ, କସି 

ପିଜୁଳି ବି ଥାଏ, ପାଚିଲା ପିଜୁଳିବି ଝୁଲୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ମିଠା ଆଉ 

ମାଉଁସିଆ, ମ~ି ବି ନରମ ନରମ, ଭିତରଟା ଲାଲ ଟହଟହ। କିm ବଡ 

ବିଚିତ�  କଥା ଦି’ପହର ସାରା ଆେମ ଏଇ ଗଛେର ଚଢି ପାଚିଲା ପଜୁଳି 

େଖାଜୁ, କିm େଗାଟିଏ ବି ମିେଳନା, େହେଲ ସବୁଦିନ ସକାେଳ ଗwା ଗwା 

ଖwିଆ ପିଜୁଳି ଗଛମଳୂେର ପଡିଥାଏ । ଏଇ ଗଛଟା େବାେଧ ବାଦୁଡି, 

ସା�, ଦିନେର ଆମଠୁ ପିଜୁଳି ଲୁେଚଇ ରେଖ, ଆଉ ରାତିେହେଲ 

ବାଦୁଡି,ୁ େଦଇଦିଏ । ବଡଭାଇ ବଡପାଟିେର କେହ, େହଃ େସ ଖwିଆ 

ପିଜୁଳି ଆେଡ ଚାହW କଣ ଭାବୁଛୁ । ଜଲ୍ଦି ଦାk ଘସ, େଡରି େହାଇଯିବ 

;ୁଲକୁ । ଦାkକାଠିଟାକୁ େଜାରେର ପାଟିେର ଭିଡିଭାଡି ଘସୁଥାଏ, ଭାଇ 
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କହkି େନ ଏଇ अ�ାର ଗୁw, ଏଥିେର ଥେର ଘସିେଦ, ଦାk ଏକଦମ ଧଳାଧଳା ଦିଶିବ । 

େସେତ େବେଳ ଦାkଘସା େପ� କି ବ� ସ କିଛି ବି ନଥିଲା । ଜ�ଲରୁ ଶାଳ କି କର~ 

ଦାkକାଠୀ ଆଣି ଆଦିବାସୀ ମାେନ ବିକkି, ବିଡା ପା| ପଇସା । ବଡେଲାକ ମାେନ କିଏ 

କିଏ ଗୁଡାଖୁେର ବି ଦାk ଘସkି କିm େତେବବି ତା,ର ଦାkକାଠି ଦରକାର ହୁଏ, ଦାk 

ଘସିବାକୁ ନୁେହଁ, ଜିଭ େଛଲିବାକୁ । ଦାkକାଠିକୁ ଦାkେର କାମୁଡି ମଝିରୁ ଦିଫାଡ କରି 

ଦିଆଯାଏ ଆଉ େସଥିେର ଜିଭ େଛଲାହୁଏ । ଭାଇର ଦାkଘସା ଜିଭେଛଲା ସବୁ ସରିଲାଣି 

େସ ଠିଆ େହାଇ େମାେତ େଦଖୁଥାଏ କାେଳ ମଁୁ ଆଉ अଧିକ େଡରି କରିେଦବି େବାଲି , 

କହିଲା, ଆେର ସରିଲା ଦାkଘସା, ଏେବ ଶିଘ� ଜିଭ େଛଲିପକା, ମାଆ ଏଇେନ ଖାଇବାକୁ 

ଡାକୁଥିବ। ମଁୁ ଦାkକାଠିକୁ ଦାkେର ଫାଡି ଦି’ଚିରା କରିବା େବଳକୁ ମାଆ ଡାକ ପକାଏ, 

ଆେର ସରିଲା ତମର, ସअଳ କାମସାରି ଆସ, ଖାଇବ। ସିଆେଡ ;ୁଲ ଘ¤ି ବାଜିଯିବ 

େଯ। 

 ଶୀତ ଦିନ ସକାଳ, ତଥାପି ;ୁଲ ତ ଯିବାକୁ େହବ । ସାେଢ ସାତଟାରୁ ;ୁଲ ଆରn 

। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାk ଘସି, ;ୁଲ େଡ�ସ ପିfି, େସେତେବେଳ ତ ;ୁଲ ୟୁନିଫମ� ନଥିଲା, କିm 

ଘର ପିfା ଆଉ ;ୁଲ ପିfା େଡ�ସ अଲଗା अଲଗା ଥିଲା । ହାପ ପ�ା¤, ହାପ ସାଟ� । ଶିତ, 

ବଷ�ା, ଖରା ସବୁଦିନ େସଇ ଏକା ହାପ୍ ପ�ା¤, ହାପ୍ ସାଟ� । େସ ଟର କଁା ଭଁା କାହା କାହା 

ପାଖେର େକମିତି ଥାଏ । କେଲଜ ପଢିେଲ ଯାଇ ଫୁଲେପ¤ ମିଳୁଥିଲା । େଡ�ସ ପିfିବାକୁ 

ଗଲାେବଳକୁ ବାପା େକଉଁଠି ଥିେବ େକଜାଣି, ଆସି ପଚାରିେବ କିଏ କିଏ ଝାଡା ଯାଇନ? 

େସେତେବେଳ ବାଡିେର ଆମର େଗାଟିଏ ବରପାଲି ପାଇଖାନା ଥିଲା । (ଆଜି କାଲି ପରି 

େସେତେବେଳ ପାଇଖାନା ସମ], ଘେର ନଥିଲା) । ଆେମ ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସକାଳ 
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ଛअଟାେର ଉଠି ସାେଢ ଛअଟା ଭିତେର ସମେ] େଯ ପାଇଖାନାର ଦଶ�ନ କରିଥିେବ, 

କହିବା ମୁ;ିଲ । କିm ବାପା, ଆଗେର ସମେ] େଗାଟିଏ ସ ରେର ହଁ କହି ଦିअkି । କିଏ 

ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ, ପରଖିବାକୁ ବାପା, ପାଖେର ସମୟ ନଥାଏ । କିm ଏଇଟା 

େରଗୁଲାର ଫରମାଲିଟି, ବାପା ନି�ୟ ପଚାରୁଥିେଲ, ଏବଂ ଆେମ ସମେ] ଏକ ସ ରେର ହଁ 

କହି େଦଉଥିଲୁ । 

 ଦାk ଘସିବା ପେର ମୁହଁ େଧାଇ ସାରି ପାଣିହାତ େନଇ ମୁwବାଳକୁ ଟିେକ ଓଦା 

କରିେଦଉ । ଘେର ମାଆ େତଲ ଶିଶି େନଇ अେପeା କରିଥାଏ, େମ|ାଏ େତଲ େମା 

ମୁwେର େବାଳି ପକାଏ । ବଡ ଭାଇ ନିେଜ ନିେଜ ତା ମୁ�େର େତଲ ଲଗାଏ ଆଉ ସି©ୁଣି 

କାଢି ବଡ �ାଇଲେର ତା ମୁw କୁwାଏ, େସମିତି ଆମର ଜେଣ ପିଉସା ବାଳ �ାଇଲ 

କରkି । ମାଆ େମା ମୁw କୁwାଇଦିଏ । ପାଲାଦିେନ େମା ମୁwର ବାଳ ସହଜେର କୁେwଇ 

ହୁଏନା । େଯେତ ପାଣି ଲଗାअ କି େତଲେବାଳ, କୁେwଇ େଦଲା ପେର ସବୁ ବାଳ ସିଧା 

ଠିଆ ଠିଆ େହାଇ ରହkି । େସଇଥି ପାଇଁ େମା ବଡଭାଇ େମାେତ ସବୁେବେଳ 

ଟି�ାବାଳିଆ କହି ଚିଡାଏ । ମାଆ ବି େବେଳ େବେଳ ବ�] େହାଇଯାଏ, କେହ କଣ 

କରିବି େତା ବାଳକୁ? େଯେତ କୁେwଇେଲ ବି ଠିଆ ଠିଆ େହାଇ ରହୁଛି । ବଡଭାଇ 

େମାେତ ଚିେଡଇବାକୁ କେହ, ମାଆ ତା ବାଳକୁ ଇ¦ୀ କରିେଦ । ମଁୁ ରାଗିଯାଏ ବଡଭାଇକୁ 

ମାରିବାକୁ ବାହାରିଲା େବେଳ ମାଆ େମାେତ ଧରି ପକାଏ ଆଉ କେହ, େହଇ, େଡରି 

େହଉଚି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇନିअ, େଡରି େହଉଛି । ;ୁଲରୁ େଫରିେଲ ପେଛ ଝଗଡା 

କରିେନବ । 

 ତା ପେର ଖାଇବା ପବ� । ଏେତ ସକାଳୁ ବା କିଏ କଣ େରାେଷଇ କରି ପାରିବ? 
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େତଣୁ ଖରା େହଉ କି ବଷ�ା କି ଶୀତ, ସକାେଳ ପଖାଳ । ଦି ପହେର ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, 

ତରକାରୀ, ଭଜା ଆଉ େକେତ କଣ । େସେତେବେଳ ଖାଲି ସହରେର େଲାେକ ରାତିେର 

ରୁଟି ଖାଉଥିେଲ, ନେହେଲ ଗାଆଁେର ତ ରାତିର ଡିନରେର ସଜ ପଖାଳ, ସକାଳ 

େବ�କଫା�େର ବାସି ପଖାଳ ! ରାତିର ବଳକା ଆଳୁ ଛୁଇଁ ଭଜା କି^ା ଆଳୁ କି ବାଡି 

ବାଇଗଣ େପାଡା । ମାଆ ବାଢିଦିଏ ତିନି ଚାରି କଂସାେର ବାସି ପଖାଳ । ମାଟି ହାwିର 

େସ ଥwା ଥwା ପଖାଳ । େରାେଷଇ ତ ରସ େଡକ୍ଚିେର ହୁଏ କିm ପଖଳା ଯାଏ ମାଟି 

ହାwିେର, େସଥିେର ଗିନାଏ ଜୁଆଣ ମିଶାଯାଏ (ଜୁଆଣ କହିେଲ ଆଗ ଦିନର ପୁରୁଣା ଖଟା 

େତାରାଣୀ େଯମିତି ଦହି ବେସଇବା ପାଇଁ ଖୀରେର ଦହି ମିଶାଯାଏ) । େସ ପଖାଳର ମହକ 

ଆଜିବି ଭୂଲି ହୁଏନା । अମୃତର ମହକ େବାଧହୁଏ ଏମିତି ଥାଏ ! 

 େଗାେଟ କଂସାେର ଦି’ ଦି’ଜଣ । ମଁୁ ଆଉ େମା ବଡ ଭାଇ େଗାଟିଏ କଂସାେର । ଆଜି 

ବି ମେନ ପଡିେଲ ବଡ ହସ ଲାେଗ । ବଡ ଭାଇ ଟିେକ େବଶି ସୁତୁରା, ବସୁ ବସୁ କହିେବ, 

ଯାଆ ଭଲ କରି ହାତ େଧାଇ ଆସ । ତାପେର, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଏ ଚକଟିେବ । େମାେତ 

କୁଆେଡ ଭଲ ପାଗ କରି ଆେସନା । ଚକଟିବା ଭିତେର େମାେତ ଦୁଇତିନି ଥର ନ 

ଉେଠଇେଲ ତା,ର ଚକଟା ପାଗଟା େହାଇ ପାେରନା । ଥେର କହିେବ ଯାଆ ବାଡିରୁ 

ଧନିଆ ଗଛ ଦିଟା ଓପାଡି େନଇଆ, ବସୁ ବସୁ ପୁଣି କହିେବ, ଭଲ କି େଧାଇକି ଆଣିନୁ, 

େଦଖୁନୁ ଧନିଆ େଚରେର େକମିତି ମାଟି ଲାଗିଛି, ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି । କିm େଶଷ େରଜ° 

ଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ହୁଏ । ଚକଟା ପାଗଟା ଖୁବ୍ େଟ�ି େହାଇଥାଏ । ମଁୁ ତରବରେର 

ଖାଇବା େବେଳ କଂସା ଭିତେର େମା ହାତକୁ ଜାବୁଡି ଧରିେବ । କହିେବ ଏେତ ଜଲ୍ଦି 

ଜଲ୍ଦି କାହWକି ଖାଉଚୁ? ଗାଡି ପେଳଇବକି? ଭାତ ଗିଳି ପକଉଚୁ, େପଟେର କଣ ଦାk 
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अଛି େଚାବାଇବା ପାଇଁ ? ଧୀେର ଧିେର ଖାଆ । ସକାଳ ପଖାଳ ସା�େର େକେବ ଲୁଣି 

ସୁଖୁଆ େଶାରିଷ ମସଲା େଦଇ ଭଜା େହାଇଥାଏ । େକେବ ରସୁଣ अଦା କ|ାଲ,ା ସହିତ 

ବଡିଚୁରା, େକେବ େକାଶଳା ସାଗ ଭଜା, େକେବ ଆଳୁ ମୁଳା ଭଜା େକେବ ଆଳୁ ଫୁଲେକାବି 

ଭଜା । ସା� େହାଇ ଖାଇ ବସିେଲ ଜଣା ପେଡନି େକେତ ପଖାଳ ଆେମ ଖାଇ ଯାଉ 

ସକାଳୁ ସକାଳୁ । 

 ହାପ୍ ଇୟରଲି ପରୀeା ଏଇ ଶୀତ ଦିନେର ହୁଏ । େଯେତଦିନ ପରୀeା ଥାଏ, 

େସେତଦିନ ମାଆ ରାତିକରୁ ଉଠି ଆମ ପାଇଁ ଗରମ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲିର ଡାଲମା ଆଉ ଆଳୁ 

ଭରତା ରାfିଦିଏ । ମୁଗ ଡାଲିେର ସବୁ ପରିବା ପଡିଥାଏ, ବିେଶଷ କରି ମଳୂା ପଡିଥାଏ 

େସଥିେର । ଆଃ, ଆଜିବି ମେନପେଡ େସ ଡାଲମାର ମହକ ଆଉ ତାର ସୁଆଦ । ବାÇ 

ଉଠୁଥିବା ଗରମ ଗରମ ଭାତେର ଘର ତିଆରି ଗୁଆଘିअ ଆଉ ମଳୂାବାସନାବାଲା େସ 

ଡାଲମା, ଆଜି ମେନ ପଡିେଲ ପାଟିରୁ ଲାଳ େବାହି ଆେସ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଆେସ । 

ମେନ ପଡିଯାଏ ମାଆର େସଇ କମନୀୟ, ମମତାମୟୀ ରୂପ । ତାର େସ େପ�ମମୟୀ 

ହୃଦୟେର େକେତ ଯତ� େର ନିଜ ସkାନ ମାନ, ପାଇଁ अମୃତ ପରଶି ଦିଏ ତା ହାତରfା 

ବ�~ନେର । େସଥିେର େଯତିକି େତଲ ମସଲା ନଥାଏ ତା ଠାରୁ अେନକ େବଶି ତାର 

ମମତା ମିଶିଥାଏ । ଆଜିବି ମେନପେଡ େସଇ ପିଲାଦିନ । ସବୁ ଦୁ�ାମୀ, अଳି अଝଟ, ଯିଦ୍ 

ରାଗ ରୁଷା ସବୁକିଛି େକେତ ସହଜତାର ସହିତ େସ ସହି ଯାଉଥିଲା । େସ ଆଜି ଆଉ 

ନାହW, େହେଲ ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତେର ଆଜିବି େସମିତି ରହିଛି । େସ �ାନ ଆଉ େକହି େନଇ 

ପାରିବନି । ମାଆ ଆଖି ସାମ�ାେର ଥିେଲ େବାେଧ ଏସବୁ େସେତ ଭଲେର अନୁଭବ କରି 

ହୁଏନା କିm ତାରି अନୁପ�ିତିେର ତାର अଭାବ ସବୁଠାରୁ अଧିକ अନୁଭୂତ ହୁଏ । 
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 ଖାଇ ସାରିବା ପେର ;ୁଲ ଯିବା ପବ� । ;ୁଲ ବ]ାନୀକୁ କାfର ଓହେଲଇ ଚାଲ 

;ୁଲ । େସେତେବେଳ ତ ;ୁଲ ବ�ାଗ, ଟିଫିନ୍ ବÅ କି ୱାଟର ବଟଲ କିଛି ନଥିଲା । 

ବ]ାନୀ କହିେଲ କନାର ବ�ାଗଟିଏ । ତା ଭିତେର ବସିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆସନ, ଖେw 

ମାଟି ସିଲଟ, କାହା କାହା ପାଖେର ଟିଣ େସ�ଟ ବି ଥାଏ, େସଇଥିେର अeର ଆଉ ସଂଖ�ା 

ପ�ା�ିସ କରାଯାଏ । ମିଶାଣ, େଫଡାଣ ଆଦି अ, କଷା ହୁଏ । ଦି ଚାରିଖw ବନଖଡି, 

ଚକ୍ ଖଡି େମାଟା ଆଉ େଛାଟ, ବନଖଡି ସରୁ ଆଉ ଲ^ା । ଖେw ଛବିଳ ମଧବୂ$�େବାଧ 

ବହି, ଆଉ ଖେw अ, ବହି । େଲାୟର ପ�ାଇେମରୀ ;ୁଲ କହିେଲ ପ�ଥମରୁ ତୃତୀୟ 

େଶ�ଣୀଯାଏ । ଯାହା ପାଠପଢା ହୁଏ େସସବୁ େକବଳ ;ୁଲେର ହୁଏ । ନା କିଛି ଖାତା ନା 

େପନ କି େପନସିଲ ନା େହାମୱାକ� । େକବଳ ଓଡିଆ ପାଠ । अ, ଆ, ଇ, ଈ, ଏକ, ଦୁଇ, 

ତିନ, ଚାରି, ପା| । ପଣିକିଆ, ଦିଦୁେଣ ଚାର, ଦୁଇତିରିକି ଛअ, ଦୁଇ ଚଉକ ଆଠ, ଦୁଇ 

ପ|ା ଦଶ ଏମିତି ପଚିଶକ ପଯ��k ପଣିକିଆ । ବଡ ବଡ ପାଟିେର ଆବୃ\ି କରାଯାଏ । 

ପଣିକିଆ େବାଲା େହଲାେବେଳ ;ୁଲ େଯମିତି ପଡୁଚି କି ଉଠୁଚି । ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀ େହେଲ 

ଯାଇ ମାଇନର ;ୁଲ ହୁଏ । େସେତେବେଳ ଯାଇ କାଠି କଲମ ଆଉ ସ�ାହି ଦୁଆତ ମିେଳ 

େଲଖିବାକୁ । ଫାଉ¤ନ େପନ େକହି ଦିअkିନି ପିଲା,ୁ, ବଲେପନ ତ ;ୁଲ କାମେର 

ଆଲାଉ ହୁଏନା । ଚତୁଥ� େଶ�ଣୀେର ଇଂଗ�ାଜୀ ଶିଖାଯାଏ । ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଇ, ଏଫ, ଜି, 

ୱାନ, ଟୁ, ଥ�ୀ, େଫାର, ପାଇଭ ଆଦି ପଢାହୁଏ । ବା ବା ବ� ାକ ସିପ୍ ହାଭ ୟୁ ଏନି ଉଲ୍ 

ରାଇମ୍ସ ଶିଖାଯାଏ । 

 ଆେମ ସମୟ ଆଗରୁ ;ୁଲେର ପହ|ି ଯାଉ । େହଡମାେ��  ଆସିେଲ କ� ାସରୁମର 

ତାଲା େଖାଲାଯାଏ । ଆମ;ୁଲର େହଡମାେ�� , ଗାଆଁ େପା� ମା�ର ବି ଥିେଲ । ;ୁଲଟି 
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ଆମର ଚାରି ବଖରାର ଉ�ା ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ ଥିଲା । ତିନି ବଖରା ତିନି କ� ାସ ପାଇଁ 

ଆଉ େଗାଟିଏ ବଖରାେର େହଡ ମାେ��, अଫିସ୍, େ�ାର ଆଉ ଆଲମାରୀ ପାଟ�ସନ 

ଆରପେଟ ଟିଚରସ କମନରୁମ । �ାଫ କହିେଲ େହଡମା�� ,ୁ ମିଶାଇ ଚାରିଜଣ ଶିeକ । 

;ୁଳେର ତ ଘ¤ିଟିଏ ବି ଟ�ା େହାଇଥାଏ । େସଇଟା ଦିନେର ଦିଥର ବାେଜ । ଥେର 

ସକାଳ ପ�ାଥ�ନା ପାଇଁ ଆଉଥେର ଦିନ ବାରଟା େବେଳ ;ଲ ଛୁଟି େହବା ପାଇଁ । 

େସେତେବେଳ ସମ], ପାଖେର ଘଡି ନଥିଲା କି ଆଜିକାଲି ପରି େମାବାଇଲ ବି ନଥିଲା 

ସମୟ େଦଖିବାକୁ । େହଡମା��, अଫିସେର େଗାଟିଏ େପwୁଲମ ଘଡିଥାଏ । େସଇଟାକୁ 

େଦଖି େହଡମାେ��  େଯେତେବେଳ କହିେବ, େସେତେବେଳ େକହି ଜେଣ ଶିeକ ଘ¤ି 

ବେଜଇ ଦିअkି । େକହି ନିକଟେର ନଥିେଲ େକେବ େକେବ ନିେଜ େହଡମାେ��  ବି ଘ¤ି 

ବେଜଇ ଦିअkି । 

 ;ୁଲଟି ଝାଟି ମାଟିର ଘର, କା© ମାଟିର, ଚଟାଣ ବି ମାଟିର, ଉପେର ଚାଳଛପର। 

କ� ାସ ଘର ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର େଗାବରେର ଲିପାେପାଛା ହୁଏ । ବଷ�ାଦିେନ େକେବ 

େକେବ କ� ାସ ରୁମେର ଛତୁ ଫୁଟିଯାଏ । କ� ାସେର ଫ$�ଚର କହିେଲ, େକବଳ ସାର, 

ପାଇଁ େଗାଟିଏ େଟବୁଲ ଆଉ େଗାଟିଏ ଚଉକି ଆଉ କା©େର ଟ�ା େହାଇଥାଏ 

କଳାପଟାଟିଏ । ପିଲାମାେନ ପାଳିକରି କ� ାସରୁମେର ଝାଡୁ ଲଗାkି । କ� ାସ ଝାଡୁଲଗା 

ସରିଲାପେର ଆେମ ସବୁ ବ]ାନୀ େନଇ ଧାଡି ଧାଡି େହଇ ବସିବା ପାଇଁ ରଖୁ । ବ]ାନୀରୁ 

ଆସନ କାଢି ବିେଛଇ େଦଉ । ପୁअ, ଝିअ ସମ], ପାଇଁ େଗାଟିଏ ;ୁଲ । େକାଡିଏ ତିରିଶ 

ପୁअ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଜଣ ଝିअ ଥାଆkି ଆମ କ� ାସେର । ଝିअମାନ, ପାଇଁ ଆଗ ଧାଡି 

ଛାଡିଦିଆଯାଏ । କ� ାସର ପ�ଥମରୁ ଯିଏ ଥେର େଯଉଁ �ାନେର ବସିଗଲା, େସ ଜାଗାଟି ତା 
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ପାଇଁ ପ¥ା େହାଇଯାଏ । କିm େବେଳେବେଳ ପିଲାମାେନ ସା� ବଦେଳଇ ଦିअkି, େତଣୁ 

ଜାଗା ବି, େସ ସମୟେର ପିଲା, ଭିତେର ଝଗଡା ହୁଏ । େସେତେବେଳ ଶିeକ,ର 

ମଧ��ତାର ଆବଶ�କତା ହୁଏ । ଏଇ ସମୟେର ପ�ାଥ�ନା ପାଇଁ ଘ¤ି ବାେଜ । ସବୁପିଲା 

ନିଜ ନିଜ କ� ାସରୁ ବାହାରି ;ୁଲ ବାରwାେର ଧାଡି େହାଇ ଠିଆ େହାଇ ଯାଆkି । ଦୁଇଜଣ 

ଝିअ ପ�ାଥ�ନା େବାଲkି । ‘ଆେହ ଦୟାମୟ ବିଶ ବିହାରୀ’ ବାକି ସବୁ ପାଳି ଧରkି । 

 ପ�ାଥ�ନା ପେର କ� ାସ ଆରn ହୁଏ । ମା��, େଟବୁଲ ଉପେର କ|ା କନିअର 

େବତଟିଏ ଥୁଆ େହାଇଥାଏ । ଏଇଟା କ� ାସ ମନିଟରର ଡିୟୁଟି । ସବୁଦିନ ନୂଆ େବତ । 

େସ ସମୟେର ପାଠପଢା ବଡ କଡା ଥିଲା, ମାେ��  ବି । ପିଲା,ୁ ନିଜର ପୁअଝିअ ପରି 

େସ�ହ କରୁଥିେଲ । ବଡ େସ�ହେର ଧ�ାନ େଦଇ ସବୁ ବୁଝାଇ ଶିଖଉ ଥିେଲ । କିm 

େବତର ଡର ବି ଥିଲା ପିଲା, ମନେର । ଏଇ ଡରକୁ ତାଜା କରିବା ପାଇଁ ମଝିେର 

ମଝିେର ତାର ବ�ବହାର ବି କରୁଥିେଲ । କିଏ କିଏ ତ େବତ ବାଜିବା ଆଗରୁ ଠିଆ ଠିଆ 

ପରିଶ�ା କରିେଦଉଥିେଲ େପ¤େର । େସ ପୁअ େହଉ କି ଝିअ େହଉ କିଛି ଫରକ ନଥିଲା 

ମା��, ପାଖେର । େବତ ମାଡ କଥା ଘେର ମାଆ ବାପା, ପାଖେର अଭିେଯାଗ କେଲ ବି 

କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା । ମାଆ ବାପା ଓଲଟି କହୁଥିେଲ, ତୁ ପାଠ ପଢିବୁନି, ତାେହେଲ 

ମାେ��  େତାେତ େବତେର ମାରିେବନି ତ ଆଉ କଣ େଗଲ କରିେବ? େତଣୁ ;ୁଲ କଥା 

;ୁଲେର ହW ରେହ । ଆଉ ତା ପରଦିନ ସବୁପିଲା ପାଠ େଘାଷିକି ଆସି ଯାଆkି । 

େଯଉଁଦିନ ପାଠ େଘାଷା େହାଇନଥାଏ, େକେତ ଦିअ,ୁ ଡାକୁ, େହ ପ�ଭୂ ଆଜି ମାେ��  ;ୁଲ 

ନଆସେk େହେଲ । କିm ପ�ଭୂ େକେବ ବି ଶୁଣkିନି ! ଖରା େହଉ କି ବଷ�ା େହଉ, କି ଝଡି 

େତାଫାନ େକେବ େକୗଣସି ଶିeକ ଛୁଟି କରିବା ମଁୁ େକେବବି େଦଖିନି । େସଇ ମାଟି 
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ଝାଟିର ;ୁଲେର ମା�ର ମାନ,ର େସ�ହ ଆଦର ଆଉ କଡା अନୁଶାସନ େଦଶ ଜାତିକୁ 

େକେତ େକେତ ମହାନ ଡାoର ଇ~ିନିୟର ଓକିଲ ଜଜ୍ ଦାନ କରିଛkି । 

 ଆଜିର ସବୁ ସୁବିଧା ଭିତେର ଛାତ� ମାନ, ଭିତେର େସ अନୁଶାସନ କାଇଁ । 

ଶିeକମାନ, ପ�ତି ଛାତ� ,ର େସ ଭoି, େସ ସyାନ କାଇଁ । ଶିeା ତ ଆଜି ବ�ବସାୟ 

ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଆଜି େକହି �ାନ अଜ�ନ ପାଇଁ ନୁେହଁ ବରଂ ଭଲ ଚାକିରୀଟିଏ କି अଧିକ 

େରାଜଗାର ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛkି । ଶିeକ ବି େସମିତି, ବିଦ�ା ଦାନର ମେନାବୃ\ି ନାହW, 

ଖାଲି ବିଦ�ା ବିକ�ୟ ପାଇଁ अଛkି । େଯଉଁଠି କିଣାବିକାର ସ^f ଥାଏ େସଠି ସେ^ଦନା, 

ସyାନ ବା େପ�ମର ଭାବ େକଉଁଠାରୁ ଆସିବ? 
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ସୁଧାଂଶୁ େଶଖର ଦି� େବଦୀ 

ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�ସଂପକ�    
ଏକ 

 ଏମିତି ଏକ अସମୟେର ଡଃ ହରିଶ ମିଶ� ସୁରଭିକୁ ନିଜ ନସ�ଂ 

େହାମ୍ େର େଦଖି ଆ�ଯ�� େହାଇଗେଲ ବିଗତ ଦିନେର ତା ବାପା,ର 

ଆକସିEକ ମୃତୁ� ସଭି,ୁ ଆ�ଯ�� କରି େଦଇଥିଲା କିm ସୁରଭି 

େଧୖଯ��ହରା ନ େହାଇ ସହନଶୀଳତାେର ସବୁ କାଯ��କୁ ଠିକ୍ ରୂେପ 

ତୁେଲଇ େନଇଥିଲା ତାହା େକବଳ ହରିଶ ମିଶ� ନୁେହଁ ତାର ଚିହ� ା 

ପରିଚୟ - ବfୁବାfବ ସଭିଏଁ ଜାଣkି 

 ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏକ अେହତୁକ ପରି�ିତିେର େଦଖି ଡା ହରିଶ ମିଶ� 

େଯତିକି ବିସEୟ େହଉଥିେଲ, ସୁରଭିର େଟେଲ¤କୁ େସେତ ପରିମାଣେର 

ସାବାସି େଦଉଥିେଲ 

 େଯେବ େସ ତାକୁ େଶଷଥର ପାଇଁ େଦଖା କରିଥିେଲ, 

େସେତେବେଳ େସ ତା ନୂଆ ବାପା ସହିତ ଫେରନ୍ ଯିବାପାଇଁ ପ�]ୁତ 

େହଉଥିଲା, େହେଲ ଆଜି େସ ନସ�ଂ େହାମକୁ ଆସିଛି େକଉଁ 

ଉେqଶ�େର? 

 ମେନ ମେନ ଭାବନାେର ମଗ� ଥାଇବି ଜେଣ ନସ� ସହିତ ସୁରଭିର 

କେଥାପକଥନ େସ େବଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିେଲ 
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 ନସ� ତାକୁ ପଚାରୁଥାଏ, “ତୁମର ଏେବ େକେତ ମାସ ଚାଲିଛି?” 

 ସୁରଭି େଦାେଦାପା| େହାଇ ଜବାବ େଦଲା, “ଆ... ଆ�ା.. ଚାରିମାସ” 

 ପୁଣିଥେର ନସ� ପ�ଶ�କଲା, “ଏ ପିଲାର ବାପା କିଏ?” 

 ସୁରଭି ଏପ�କାର ପ�ଶ�େର ଆoାମାoା େହାଇ ଥର ଥର କ�େର କହିଲା, େମା... େମା 

ବାପା 

 ସୁରଭିର ଏଭଳି ଉ\ରେର ଡା ହରିଶ୍ ମିଶ� େସଇଠି ନିବ�ାକ୍ ନିup େହାଇ ଛିଡ଼ା 

େହାଇଥିେଲ େକବଳ �ାଣୁ ସଦୃଶ 

 

ଦୁଇ 

 ବାପା ତା, େଛାଟ ପୁअକୁ େକାଳେର ଧରି ପିwାେର ବସିଥାkି ହଠାତ୍ େଗାେଟ 

କୁଆେଟ ଉଡ଼ିଆସି ଘରର ଚାଳେର ବସି କା କା ରାବିଲା େକାଳେର ବସିଥିବା ପୁअ 

ବାପାକୁ ପଚାରିଲା “ବାପା ଇଏ କିଏ?” 

 ବାପା ପୁअକୁ ବୁେଝଇ କହିେଲ, “ଏଇଟା ପରା କୁଆ” 

 ପୁଣିଥେର ପୁअ ପଚାରିଲା, “ବାପା ଇଏ କିଏ?” 

 ଏଥର ମଧ� ବାପା ପୁअର ମୁwକୁ ଶ��ାେର ଆଉଁସିେଦଇ କହିେଲ, “େସ େଗାେଟ 

ପeୀ, ତା ନଁା େହଉଛି କୁଆ” 

 ପୁअ ବାର^ାର ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ “ଏଇଟା କିଏ? େସ କଣ କେର? େସ କଣ ଖାଏ? 

େକାଉଠି ରେହ? ଇତ�ାଦି ଇତ�ାଦି...” 

 ବାପା ମଧ� ଆଦରେର ପୁअର ସବୁ ପ�ଶ�ର ସଠିକ ଉ\ର େଦଇ ବୁଝାଉଥାkି 
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 କ�ମଶଃ ପୁअ ବଡ଼ େହାଇଗଲା, ବାପା ବୁଢ଼ା େହାଇଗେଲ ଦିେନ ବାପା ଦାwଘେର 

ବସିଥାkି, ପୁअ ପାଖକୁ ତା’ର ଜେଣ ସା� ଆସିଥାଏ ବାପା ତାକୁ େଦଖି ପଚାରିେଲ, “ଇଏ 

କିଏ କିେର ପୁअ? ତା ନଁା କଣ?” 

 ପୁअ ତା ସା�ର ନଁା ଜେଣଇଲା ବାପା, ପାେଖ ତାକୁ ପରିଚିତ କେରଇଲା ପୁଣି 

କିଛି ସମୟପେର ଆଉଜେଣ ସା� ପୁअ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ବାପା ତାଉ େଦଖି ପବୂ� ପ�ଶ�କୁ 

ଆଉଥେର ପଚାରିେଲ ଏଥର ପୁअ ରାଗ ଗରଗର େହାଇ କହିଲା, “ତୁେମ ଚୁପ୍ଚାପ୍ 

ବସୁନ? କିଛି ତ କରୁନ କି ଧରୁନ, କିଏ ଆସିଲା? କିଏ ଗଲା? ଏେତ କଥାେର ମୁw 

ପୁରାଉଛ କାହWକି?” 

 ପୁअଠାରୁ ଏମିତି ନକାରାତE କ କଥା ଶୁଣି ବାପା ଦୀଘ� ନିଃଶ�ାସ ଛାଡ଼ି କହିେଲ, 

“ବାପେର...! ମଁୁ ଥେର କି ଦିଥର ପଚାରିେଦଲି େବାଲି ତୁ ରାଗି ଯାଉଛୁ अଥଚ ତୁ 

ଶେହଥର ପଚାରୁଥିଲୁ ଏଇଟା କଣ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କଣ କେର? େକାଉଠି ରେହ? 

େକାଉଠି ଶୁଏ? କଣ ଖାଏ? େତାର ସବୁ ପ�ଶ� ଶୁଣି ମଁୁ େକେବ ବି ରାଗ କରିନି ବରଂ 

େକାଳେର ବେସଇ ଶ��ାର ସହ େତା ପ�ଶ�ର ଉ\ର େଦଇଛି 

 ଏଇ େହଉଛି ବାପ ପୁअର ପାଥ�କ�, ବାପ େଯ ପଯ��k ବୁଢ଼ା େହାଇନଥାଏ ପୁअର 

ସବୁ अଳି अq�ଳିକୁ ହଜମ କରିନିଏ େହେଲ ବୟସ ଖସିବାପେର... 

 

େଯାଗଫର୍ ଲାଇଫ୍, ବିସି-୭୪, େସ�ର-୧ 

ସଲ୍ ଟେଲକ୍, େକାଲକାତା - ୬୪ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୮୧୩୭୩୫୧୨ 
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अନସୟୂା ପwା 

ଦୀପତଳ अfାରଦୀପତଳ अfାରଦୀପତଳ अfାରଦୀପତଳ अfାର    
 ଶିeକ ସଂଘର ଏକ ଜରୂରୀ ମିଟିଂପାଇଁ ମଁୁ ଭୁବେନଶ�ର ଆସିଥିଲି 

ମିଟିଂ ସରିଲା େବଳକୁ ପ�ାୟ ସଂଧ�ା ଏେତଦିନ ପେର ଭୁବେନଶ�ର 

ଆସିଛି ତ ସା�ମାନ, ସେ� କଥାବା\�ା ସାରୁ ସାରୁ ଆହୁରି େଡରି 

େହାଇଗଲା ମାେକ�ଟ୍ ବିଲ୍ ଡ଼ିଂରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମଧ� କିଣିବାର ଥିଲା, 

ସବୁ କାମ ସରିଲା େବଳକୁ ରାତି ସାେଢ଼ ଆଠଟା ଶୀତ ଦିନ ରାତି, 

ଆଉ ରାତି ବସଧରି ଜୟପୁର େଫରିବାକୁ ମନ କଲାନି ଏଇ ପାଖେର 

େମା ;ୁଲ େବଳର ସା� ସୁପ�ଭା ରହୁଛି, ତା, ବାପା ଜୟପୁର ବ� କେର 

ବିଡ଼ିଓ ଥିଲାେବେଳ, େସଇ ସମୟେର ସୁପ�ଭା ବ� କେର ରହୁଥିେଲ, ମଁୁ 

ପାଖ ଗଁାେର ରହୁଥିଲି େହେଲ ଆେମ ଦୁେହଁ ଏକା ;ୁଲେର ପଢୁଥିଲୁ, 

ଆଉ ଭଲ ସା� ମଧ� ଥିଲୁ ସୁପ�ଭାର ପୁअଟିଏ େହବାପେର ବହୁତ 

ଥର କହିଛି ତା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ, ଏମିତିକି ଏେକାଇଶିଆ, ବଷ�ପରୂାଣିକୁ 

ମଧ� ଆସି ପାରିନଥିଲି େସଇ ଯାଇ ତା ବାହାଘର େବେଳ ଯାହା 

େଦଖା େହାଇଥିଲା 

 अେଟାଟିଏ ଧରି ସୁପ�ଭା ଘେର ପହ|ିଲା େବଳକୁ ରାତି ପ�ାୟ 

ନअଟା େହାଇ ଯାଇଥିଲା ଏେତଦିନ ପେର ଦୁଇ ସା�, ମିଳନର ପବ� 

ଜାରି ରଖିବା େବେଳ ତା େଦଢ଼ ବଷ�ର ପୁअ ମଧ� ଉଠିଗଲା ସୁପ�ଭା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  107 

ବ�] େହାଇ କହିଲା, “ଇଏ ଆମର େକେତେବେଳ ଆସିେବ େକେଜଣି, ଏ ପଯ��k 

େରାେଷଇ େହାଇନି, ମଁୁ ତ େରାେଷଇ ଘେର ପଶିବିନି ଆସkା କାଲି ମୁw େଧାଇ 

ଗାେଧାଇେଲ ଯାଇ େରାେଷଇ କରିବି” 

 କହିଲି, “କଣ, ଆଜି ଦୁଇଦିନ େହଲା?” ସୁପ�ଭା ମୁw ହଲାଇ ହଁ େବାଲି କହିଲା କି 

अଜବ ନିୟମ ସବୁ େଯେତ ରାତି େହଉ, ଶୀତ େହଉ କି ବଷ�ା େହଉ ମୁw େଧାଇ 

ଗାେଧାଇବାକୁ େହବ, େରାେଷଇ ଘେର କିଛି ଛୁଇଁବନି, अଲଗା ତେଳ େଶାଇବ, अଲଗା 

ଲୁଗାପଟା ବ�ବହାର କରିବ, ତାକୁ ସବୁ ପୁଣି ଭଲଭାବେର େଧାଇବ ମଁୁ ପଚାରିଲି, “ତୁ ଏ 

ସବୁ ଏେବ ବି ମାନୁଛୁ?” 

 “ହଁ, େମା ଶାଶୁଘେର ଏ ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ, ନିୟମ ଭା�ିବି େକମିତି?” ଟିେକ ବିରo 

େହାଇ ସୁପ�ଭା କହିଲା 

 ଟିେକ ନିରବ ରହି କହିଲି, “ଆେର େତା ଶାଶୁ ପରା ଜେଣ ବିଖ�ାତ ¦ୀେରାଗ 

ବିେଶଷ�ା, ପୁଣି ସମାଜ େସବିକା, ତା,ୁ କଣ ଜଣାନାହW, ମାସିକ ଋତୁଚକ�ର େବୖ�ାନିକ 

କାରଣ?” 

 ଆଉ ରବିଭାଇ ପରା ଗତ ସ�ାହେର ଖବର କାଗଜେର “ପ�ାଡ଼ମ�ାନ” ଭଳି ହିpୀ 

ସିେନମାର ଉ�େକାଟିର ବିେଶଷ ତଜ�ମା କରି ଖୁବ୍ ପ�ଶଂସିତ େହାଇଥିେଲ େହେଲ ଘେର 

ଏେତ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବି�ାନ ସyତ ନୁେହଁ? ଆଉ ତୁ.. ଏେତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି 

ଏ ସବୁ ମାନୁଛୁ? କଣ ଛୁଇଁେଦେଲ ଲeE ୀ ପେଳଇେବ? େଦଖୁନୁ ମଁୁ େକାରାପୁଟର 

ଜୟପୁରେର ଜନE , େସଇଠି ପଢ଼ିଲି, ପାଠପଢ଼ି ଚାକିରୀ କଲି, ବାହାେହାଇ ପରିବାର ଗଢ଼ିଲି, 

େହେଲ େସ ସବୁ अfବିଶ�ାସସ୍ ଆମ ପରିବାରେର ବା େମା ଶାଶୁଘେର ନାହW ଆେମ 
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ଶିeିତ େହବାପେର, ନିଜକୁ କଣପାଇଁ କ� େଦବା? ତୁ ଜାଣୁ? େସ ସମୟେର ମୁw 

େଧାଇବା ସ�ା��ପାଇଁ େକେତ ହାନିକାରକ? େମା କଥା ସଂପ$ୂ� ଭାବେର େସ ଶୁଣିଲା କି ନ 

ଶୁଣିଲା ଜାେଣନି, ପିଲାକୁ eୀର େଦଇସାରି ରବିଭାଇକୁ େଫାନ କରିବାକୁ ଉଠିଗଲା 

 ରବିଭାଇ ପ�ାୟ ରାତି ଦଶଟାେର ଆସି ପହ|ିବାପେର େରାେଷଇ କେଲ ରାତିେର 

ସୁପ�ଭା ଏେତ ଶୀତେର ବି ତେଳ େଶାଇବାକୁ ମଶିଣା ପାରୁଥିବାର େଦଖି ମଁୁ ଭାବିଲି ଶାଶୁ 

ଏେତ ବଡ଼ ଡାoର, ସମାଜେସବୀ, ରବିଭାଇ ମାେନ ସୁପ�ଭାର ସ�ାମୀ ଜେଣ ବରି. 

ସା^ାଦିକ, ସୁପ�ଭା ଜେଣ କ� ାଇମବ� ା| ଇନ୍ େ��ର ଶାଶୁମଧ� ପାଖେର ରହୁନାହାkି, 

ମାତ�  ଘେର ଚାଲିଥିବା ନିୟମଟି ବଳବ\ର ରହିଛି ଏେତ ସବୁ अfବିଶ�ାସ, ମାନସିକ 

ଶାରୀରିକ ଯ�ଣା ଏମାନ, ଘେର ଏେବ ବି ଚାଲିଛି? 

 େବାଧହୁଏ ଭାଷଣ, ନିୟମ, ବିଶ�ାସ ଓ अfବିଶ�ାସର ପରଖ ସବୁ ମ| ଉପେର ବସି 

ବା ଖବର କାଗଜେର େଲଖି ଆେମ अନ�କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ମାତ�  ନିଜଘେର େସ 

ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ ହୁଏ ନିୟମକାନୁନ କାଗଜ କଲମେର ସିନା ବଦଳିଯାଏ, 

ମାତ�  ମଣିଷର ଚିkାଧାରା ବଦେଳନି, ଯାହା େହେଲ ବି ଦୀପ ତଳ अfାର 
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ହିେତଶ ମହାପାତ�  

ଏମିତି ଲାେଗଏମିତି ଲାେଗଏମିତି ଲାେଗଏମିତି ଲାେଗ    
ଜୀବନ ସବୁେବେଳ ଏଇଠି ଆଉ ଏେବ 

 ଏହିତ କାଲି ରାତିର କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଟିେକ ପଛକୁ ପେଳଇ 

ଗଲି ବିଶ�ାସ େହଲାନି େଯ େମାେତ ଏେତ ବୟସ େହାଇଗଲାଣି 

ସମୟର ଗତି ଏେତ ପ�ଖର ଜଣା ହW ପଡ଼ିଲାନି େକେତେବେଳ ବୟସର 

अେନକ ]ର ପାର୍ େହାଇଗଲା, ଆଖି ପିଛୁଳାେକ ସତର ଚାଦରକୁ 

କାଢ଼ି ମରୀଚିକାର ନରମ ଆଢୁଆଳେର ଚାଲିଗଲି अତୀତକୁ ଏଇତ 

କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ମଁୁ େଖଳୁଥିଲି େମା ପିଲାଦିନର ସା�ମାନ, ସହ 

;ୁଲକୁ ଯିବାର ତ¡ରତା, ;ୁଲ୍ ଛୁଟି ସହ ବହିବ]ାନି ଫି�ିେଦଇ 

େଖଳିବା ପାଇଁ ଆଗ�ହ କାହW କୁଆେଡ଼ ଗଲା େକଜାଣି? ଥରକୁ ଥର 

ମେନପେଡ଼ େଯମିତି କାଲିର କଥା, ମଁୁ କେଲଜରୁ େଫରି ଯାଉଛି 

ହାଇ;ୁଲ୍ ପଡ଼ିଆ ଛକକୁ ଖଟି କରିବାପାଇଁ େସ ଖଟିେର ଏେତ ଗପ 

ଥାଏ କି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନ ହW କେରନି ଏେବ ତ ଛାଡ଼, ନ କହିେଲ 

ଭଲ ଏେବ ମଁୁ େମା ନିଜକୁ େଦଖିେଲ ଚିହି� ପାେରନି, ଲାେଗ େଯମିତି ମଁୁ 

େମା ଭିତେର ହW ନାହW ପୁଣି ଭାବୁ ଭାବୁ ମେନପେଡ଼ ଇ~ିନିୟରW ବଷ� 

ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଲାେଗ, ଏଇତ କିଛିଟା ମାସ ପବୂ�ରୁ କଳା ପ�ା¤୍ ଆଉ 

ଧଳା ସାଟ୍� ପିfି କେଲଜକୁ ଯାଉଥିଲି ପରୀeାେର ବସିବା ପାଇଁ ନିଜର 
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ଉପ�ିତି ଗଣୁଥିଲି ଆଉ କାହW େକେତ...! େକଜାଣି େକେବ ଏେତ ବୟସ େହାଇଗଲା 

ଜାଣି ହW ପାରିଲିନି ସାଧାରଣତଃ ପରିବାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଗ�ୁଣ େହଲା, େସମାନ,ର 

ଶିeା େଯ... ଆଗକୁ ବ|ିବୁ ଏେବ େବଶୀ ମାକ୍� ଆଣ େଯେବ ଭଲ କେଲଜେର ଭ\� 

େହଇଯିବୁ େସେତେବେଳ ତୁ େତା ଇgାେର ବ|ିବୁ, ତା ପେର ଟିେକ ଭଲେର ପଢ଼ାପେଢ଼ା 

କରି ଚାକିରୀ ଖେw ପାଇଯା... ତା ପେର ଚାକିରୀ ପାଇସାରିଲା ପେର ବାହାଘର... ତା 

ପେର ପିଲା... ତା’ପେର ଆଉ କଣ ନିଜକୁ େଦଖିେଲ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ େକେବ କିଏ 

ଶିଖାkିନି ବ|ିବୁ, ମଁୁ ପଚାେର ଆେଗ ମାେନ େକେବ? େକଉଁ ଆେଗ? େକେବ େସ ଆେଗ 

ଆସିବ? ଆଗ ଫାଗ କିଛି ନଥାଏ, ଥାଏ େକବଳ ଏେବ ଆଉ ଏଇଠି 

+==========================================+ 

ଆଗକୁ ବ|ିବି 

ହିେତଶ୍ ମହାପାତ�  

ଆଗକୁ ବ|ିବି େବାଲି ଭାବି ଭାବି 

ବ|ିନି େହେଲ େଗାଟିଏ ଦିନ 

ଭବିଷ�ତର ଚିkା କରୁ କରୁ 

ହଜିଗଲାଣି ବ\�ମାନ [୧] 

ସମୟ ରେହନି େକେବ େହେଲ 

କିଏ ବା େହଉନା କାହW 

ଆଗ ଫାଗ କିଛି ନଥାଏ 

ଯାହା अଛି ଏେବ ହW ତହW [୨] 
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ଜୀବନର େଶଷ ମୁହୂ\�େର 

େଯେବ ମୃତୁ� ଠିଆ େହଇଥିବ 

ଦାw ଦୁଆେର 

େଶଷ ବାକ� ମୁହଁରୁ ବାହାରିବ 

ଆହା... 

କାେଳ ଏମିତି ବ|ିଥାkି ଥେର [୩] 

 

अତ�ଧିକ ଭବିଷ�ତକୁ ଝୁରି େହେଲ, ଭବିଷ�ତର ବୟସ ବ\�ମାନେର ପରିଲeିତ ହୁଏ 
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ନୂତନ କୁମାର 
େବେହରା 

େଖାଲା ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନାେଖାଲା ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନାେଖାଲା ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନାେଖାଲା ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନା    

ରାବଣ େପାଡ଼ି ପ�ସ�େର... 

 କାେଳ ସମୟ ଉgୁର େହଇଯିବ, ତରବରିଆ େହାଇ ରସିଆ ଭାଇ 

ଟିଭି େଖାଲି, ରିେମାଟଟାକୁ ମୁେଠଇ ଧରିଲା ନୁଆ କରି ଟିଭି କିଣିଛି, 

େଦଖିବାକୁ ମନ ଉଛନ�  େହବ ହW େହବ ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି କାହାର 

अବା ମନ ଉପେର କେ¤� ାଲ୍ अଛି େଯ ତାର ରହିବ ରିେମାଟ୍ ମାରି 

ମାରି ତା ପସpର ଚ�ାେନଲ୍ ‘ହଡ଼ବଡ଼’ ଲଗାଇଲା ଏ କଣ? ନାଚ, 

ଗୀତ, ସିେନମା କିଛି ନାହW, ହିpୀ କି अଲଗା କିଛି ତାର ପସp ନାହW 

େତଣୁ ବାଧ�େର ପରଦାକୁ ଆଖିେଦଲା 

 ଜେଣ ସୁଟବୁଟ୍ ପିfା ହିେରାମିତି ବାବୁ, ପେଛ ପେଛ ଝିକ୍ ମିକ୍ 

ଚିପା ଜାମାପିfା ସୁpୁରୀଆ ଝିअେଟ, ଆସି କହୁଥାkି ଏମିତି... 

 ହ�ାେଲା, ହାୟ୍, ଆମର ଦଶ�କବfୁ, ଆପଣ ମାନ,ୁ अେନକ 

अେନକ ଶୁେଭgା ଆଉ ନମ;ାର ହୀେରାବାବୁ କହୁଥାଏ, ମଁୁ 

ଆପଣ,ର अତି ଚିହ� ା ଜଣାଶୁଣା ପି�ୟ ପି.େକ., ଆପଣ,ୁ େମାର େଢର୍ 

ସାରା ଭଲ ପାଇବା... 

 ସୁpୁରୀଆ ଝିअ କହି ଉଠିଲା, ମଁୁ ଆପଣ,ର अତି ଆପଣାର ଚୁଲ୍ 

ବୁଲି अପା ଟି.େକ. ଆପଣମାନ,ୁ େମାର ମିଠା ମିଠା ହସ ସୁବାସ, ଆଉ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  113 

େସ�ହଭରା ସେpଶ... 

 ବାଃ ବାଃ କହି କୁରୁଳି ଉଠିଲା ରସିଆ ଭାଈ, ତାଳିମାରି ଦେମ ନାଚିପକାଇଲା 

େସଇଠି ଟିମା େବାଉକୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଡାକିଲା, ଆେଲା େଚେମଣି େଦଖିବୁ ଆ... 

 ବଲ ବଲ ଚାହW େଦଖୁଥାkି... 

 ଦଶ�କବfୁଗଣ, ସମୟ େହାଇଯାଇଛି, ବ\�ମାନ ଆେମ ସ�ାଗତ କରିବା ଆମ 

ଗହଣେର अଛkି ଆମର ସୁଖଦୁଃଖର ସାଥି अେନକ अେ� ନିଭା କଥାର अନୁଭବି ମହାନ 

ବ�oିମାେନ େଯଉଁମାେନ ଆଜିର େଖାଲାମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନାେର अଂଶଗ�ହଣ କରୁଛkି, 

ତା,ୁ କରତାଳୀ ମାରି କ�ଫାଳି ସ�ାଗତ କରିବା 

 ଆଜିର ପ�ସ�, ‘ରାବଣ େପାଡ଼ି’ େଖାଲା ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନାକୁ 

 ଆପଣମାନ,ୁ ଠାରୁ କିଛି ସ�ାଧୀନ ମତାମତ ଆଶା କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆପଣ ମାନ,ୁ 

ଜଣାଇ େଦବାକୁ ଉଚିତ ମେନ କରୁଛି, ଆପଣମାେନ େକହି କାହାର ପeପାତିତା ନ କରି 

େମା ପ�ଶ�ର ଉ\ର ପ�ତି ଧ�ାନ େଦେବ 

 ପ�ଶ� - େତ� ତୟା ଯୁଗେର ଶ�ୀ ରାମଚp� , ମଯ��ାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମହାପ�ଭୁ ରାବଣ,ୁ 

ନିଧନ କେଲ, େତେବ ଆଜି କାହWକି ରାବଣ େପାଡ଼ିର ଏ ପ�ହସନ? 

 ଜେଣ େଗରୁଆ େପାଷାକ ପିfା ବାବା ଉଠିପଡ଼ି କହିେଲ, େଦଖm ଆମ अତୀତ ଆମ 

ପର"ରା ନଦୀର େସ�ାତ ପରି ଗତିଶୀଳ, ଉ\ରଦାୟକ ଭାବେର ଆେମ ଆମର अତୀତକୁ 

अଣେଦଖା କରି ପାରିବା ନାହW 

 ପ�ଶ� - ଆପଣ, ମତେର ଯାହା େହଉଛି ଠିକ୍ େହଉଛି? େତେବ ଆେମ ଧମ� ନାମେର  

େକଉଁଠି ନା େକଉଁଠି ଭୂଲ କରୁନାହୁଁ ତ? ଜେଣ ଯୁବକ ଉଠି କହିେଲ, ଆ�ା ଏ ପର"ରା 
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ନୁେହଁ, ଏ ଧମ�ମରା, େଯଉଁଠି ରାବଣ େପାଡ଼ି େହଉଛି, େସଠି ପ�ବଳ ଭିଡ଼, ପ�ଶାସନର 

ନିୟ�ଣ ରହୁନାହW, ନାନା अସାମାଜିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ନାରୀ ନିଯ��ାତନା, ନିଶା କାରବାର, 

ଜୂଆ େଖଳ, ପେକଟ୍ ମାର ଆଦି अେନକ କିଛି ପୁଣି ଘର େପାଡ଼ି, ମନ େପାଡ଼ି, ବଣ 

େପାଡ଼ି, ବଧୁେପାଡ଼ି ଏମିତି େକେତ େପାଡ଼ି େସ ସବୁକୁ କାହାର ନିଘା ନାହW ଏ ସବୁ ବp 

େହବା ଦରକାର 

ପ�ଶ� - ଆପଣ, ମତେର ରାବଣ େପାଡ଼ି ବp େହାଇଗେଲ, ସବୁ ସମସ�ାର ସମାଧାନ 

େହାଇଯିବ, ଆଉ ଆମ ସମାଜେର अସାମାଜିକ କିଛି କାମ େହବନାହW? 

 େସ କଥା କହିଲି େକେତେବେଳ?େମାର କହିବା ଉେqଶ� ରାବଣ େପାଡ଼ି ନଁାେର 

ଆେମ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା େକେତକ अସାମାଜିକ ବ�oି,ୁ ପ�ଶ�ୟ େଦବା ସେ� ସେ� 

ପରିେବଷ ପ�ଦୁଷଣ କରୁଛୁ ଏ େପାଡ଼ି ସାଥିେର ଡିେଜ ବାଜାର ଛାତିଫଟା ହାଡ଼ଭ�ା 

ଶ¨ର ଆଉ େଯଉଁ ବାଣ ହେବଳୀର କରାମତି, େଦଖି େଦଖି ଆେମ ଯାଉଛୁ ତାତି, େହେଲ 

ନିଶାେର ମାତି, େହାଇ ଚାଲିଛି ଆମର अବନତି ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ପ©ା ବାହାର 

କରିବା ଆବଶ�କ 

 ଠିକ୍ अଛି ଏେବ ବସିପାରkି 

 ପ�ଶ� - ପଜୂା ପବ�ପବ�ାଣୀ ସହିତ ରାବଣ େପାଡ଼ିର କିଛି ସାମ~ସ� अଛି କି, ଯଦି ହଁ 

େତେବ ସମାଜର କି କଲ�ାଣ ସାଧିତ େହଉଛି ଯଦି ନା େତେବ ଏହାକୁ ଆେମ ସମଥ�ନ 

କରୁଛୁ କାହWକି? 

 ଜେଣ ଖଦଡ଼ଧାରୀ େବାେଧ ବିେରାଧ ଦଳିଆ କହି ଉଠିେଲ, ଶାସକ ଦଳ ଏଥିପାଇଁ 

ପ�ଥମତଃ ଦାୟୀ, କାହWକି ନା, ଶାସନ ବ�ବ�ା ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି ସରକାର ଚାହାkି, େଯେତ 
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ଭିଡ଼ େହେଲ େସେତ ଫାଇଦା ପ�ଚାର େହବ, ପ�ସାର େହବ େଦାକାନ ବଜାର ବସିବ, 

େଲାକ କିଣାବିକା କରିେବ, ଦୁଇ ପଇସା କେମଇେବ େମଳାରୁ ବି ସରକାର ଦୁଇ ପଇସା 

ଟିକସ ପାଇେବ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ�ଚାରୀ ପରମିସନ େଦଇ ପେକଟ୍ ଭରିେବ ଜାଲ 

େମଲିେଲ ସିନା ମାଛ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ହାତେର କିଏ ପାଟିେର ଭରିବ? 

 ଆଉ ଜେଣ େନତା େବାେଧ ଶାସକ ଦଳିଆ ଚଟାପଟ ଉଠିପଡ଼ି ପାଟି କରି କହିେଲ, ଏ 

ସବୁ ବିେରାଧୀ ଦଳର ଚାଲ େସମାେନ ଜାଣିଶୁଣି େଲାକ ଲଗାଇ ରାବଣ େପାଡ଼ି ଭଳି 

ପବିତ�  େମଳାେର अସାମାଜିକ କାମ କରାଉଛkି ସରକାର,ୁ ବଦନାମ କରିବାପାଇଁ ନିଶା 

ଖୁଆଇ ହ�ାମା କରାଉଛkି ସମେ] ଏକା ସା�େର କଣ ନାହW କଣ ପାଟି କରି 

ଉଠିେଲ କାହାର କଥା େକହି ଶୁଣିବାର ନାହW େହାହଲ� ାେର ମ| କ"ିଲା ନୀରବତା 

ରeା କରm, ନୀରବତା ରeା କରm... ସାର, ଏେବ ଆପଣ ବସି ପାରkି 

 େଦଖm ଆମର ଆେଲାଚନାର ବିଷୟ ଏହା ନୁେହଁ ପର�ର ପ�ତି ଏମିତି କାଦୁअ 

ଫି�ାଫି�ି େହେଲ ସମସ�ାର ସମାଧାନ େହବ ନାହW ସବୁ କଥାକୁ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ 

ଟାଣm ନାହW 

 େଶଷ ପ�ଶ� - ପ�ତିଟି ସାମାଜିକ ପର"ରା େହଉ କି ଯାନିଯାତ େହଉ ଆମ ହିତ ପାଇଁ, 

ତା’ର ସାମାଜିକ ମଲୂ�େବାଧ अଛି, ତାକୁ ଆଳ କରି ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା େକେତ 

ଦୂର ଯୁoିଯୁo? 

 ଜେଣ अଭି� ବୟ; େଲାକ େବାେଧ େକହି अବସରପ�ା� अଧ�ାପକ କହି ଉଠିେଲ, 

େଦଖm ଏ ସବୁ ତକ� ବିତକ�େର କଳହ ବ�ତୀତ अନ�କିଛି ସମାଧାନ ନାହW, ଇତିହାସ 

କେହ ସମାଜ ପରିବ\�ନଶୀଳ ଆଜିର ପର"ରା ହୁଏତ କାଲିକୁ ବଦଳି ଯାଇପାେର 
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ଜନସାଧାରଣ, ଆଚରଣ ବିଚାରଧାରା େଯଉଁ ମୁହୂ\�େର ବଦଳିଯିବ ଏ ସବୁ ପର"ରା ବି 

ବଦଳିଯିବ ଆମପାଇଁ ପର"ରା, ପର"ରା ପାଇଁ ଆେମ ନୁହଁ ରାବଣରୂପୀ ରାeସ 

अଥ�ାତ ମp ଗୁଣ ସବୁ େପାଡ଼ିେଦେଲ ବା ଜାଳିେଦେଲ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ 

ରାବଣେପାଡ଼ି ଏକ ପ�ତୀକମାତ�  ଆସm ଆମ ଭିତେର ଥିବା ରାବଣକୁ ମାରିେଦବା, 

େପାଡ଼ିେଦବା, େତେବ ଯାଇ ରାବଣ େପାଡ଼ିର ଯଥାଥ�ତା ପ�ତିପାଦନ େହବ  

 ଠିକ୍ अଛି, ଧନ�ବାଦ ଆପଣ,ୁ 

 ସମୟ ଆମକୁ ନିେq�ଶ େଦଉଛି, ଆଜିପାଇଁ ଆେଲାଚନା ଏଇଠି ରଖିବା ଏ େଖାଲା 

ମ|ର ସିଧା ଆେଲାଚନା ପାଇଁ अେଶଷ अେଶଷ ଧନ�ବାଦ େଦଇ ବିଦାୟ େନଉଛୁ, 

ନମ;ାର 

 ରସିଆ ଭାଇ େଚମିଣିକୁ ଶୁେଣଇ ଶୁେଣଇ କହି ଉଠିଲା, ଶୁଣିଲୁ ତ େଦଖୁ ଜାଣିଲୁ ତ? 

ସମୁଦ�  ମ©ି େକମିତି ରାବଣ େପାଡ଼ିର ମ~ିକଥା ବାହାର କେଲ? େଚମିଣି ମୁହଁ େମାଡ଼ି 

କହିଲା, ମଲା ମଲା, ରାବଣ େପାଡ଼ି େମାେତ େଦେଖଇ ନ େନଇ ଏଠି େଯେତ କହିେଲ କିଏ 

ଶୁଣିବ... 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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ଆେଲାକ କୁମାର 

ରାଉତ 

अତୀତअତୀତअତୀତअତୀତ    
{अତୀତର ଶୀତ ସଂଧ�ାେର, ବ\�ମାନର अଭୁଲା ସE �ତି। } 

 ଡିେସ^ର୍ ମାସର େଶଷ ସ�ାହ, ବଡ଼ଦିନକୁ ବାକିଥାଏ ଆଉ ତିନି 

ଘ¤ା ମାତ� । अସହ� ଶୀତ େସହି ବଷ� ରାଉରେକଲାେର, ଇଂଜିନିୟରିଂ 

େଶଷ ବଷ� ୫ମ େସମି�ର ଚାଲିଥାଏ। କଟକର େତାଟାସହି ଗଁା ର 

େଗାଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଯାଇ ରାଉରେକଲାେର ଇଂଜିନିୟରିଂ 

ପଢିବାେର େଯଉଁ ବାଧାବିଘ� ଥାଏ, ତାହା ବିଷୟେର ସବୁକିଛି କହିବା 

अସnବ ତଥାପି େମାର ପଜୂ� ପିତା େକଉଁଥିେର अବେହଳା କରିନଥିେଲ 

ମେତ। ସବୁ ଇgାକୁ ପ$ୂ� ନକରି ପାରିବା ସେ\  ମଧ� ଯେଥ� କ\�ବ� 

କରିଥିେଲ ତା, ପୁତ� କୁ ସମାଜେର ଏକ ସ ତ� ପରିଚୟ େଦବାପାଇଁ। 

ଇତି ମଧ�େର କେଲଜେର ପାଠପଢିବାର ଦୁଇ ବଷ� ବିତିଯାଇଥିଲା। 

କେଲଜର େଶଷ ବଷ�େର ପଦାପ�ଣ କରିବା ସେ� ସେ� ଏହା अନୁଭବ 

ମଧ� େହାଇଥିଲା େଯ ଘରୁ ଆସୁଥିବା ହାତଖ��େର ଚଳିବା,େସମିନାର୍ ଓ 

େପ�ାେଜ�୍ ତାସହିତ अନ�ାନ� ଖ�� ବହନ କରିବା ସnବ ନୁେହଁ। 

େସଥିପାଇଁ ପାଟ�ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ମଧ� କରିବାକୁ ପଢିଥିଲା। ଏହା ପେର 

ଏେତଟା ଆଥ�କ ସମସ�ା अନୁଭବ େହାଇନଥିେଲ ମଧ� ଟ,ା ଖ�� 

କରିବା ଏବଂ େରାଜଗାର କରିବାର ଯଥାଥ�ତା ବା େମାଟା େମାଟି 

କହିବାକୁ ଗେଲ ଟ,ା ର ମଲୂ� େବଶ୍ ଭଲ ଭାବେର ବୁଝି େହାଇଥିଲା। 
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ମାସ କିଛିଟା ବିତିଯାଇଥିଲା ଏହା ଭିତେର। 

 ଏକଦା େସଦିନ ଶନିବାର େହାଇଥାଏ। କେଲଜରୁ େଫରିବା ପେର ରୁମେର ତିନି, 

ଚାରି ଜଣ ସା�ମାେନ ମିଶି ଖାଇସାରି ବିଶ�ାମ େନଉଥାଉ, ତା ସା�କୁ ଚାଲିଥାଏ 

ଗୁଲି,ଖଟି,ଗପ୍-ସପ୍ ଓ ମଜା-ମଜଲିସ୍ । ସମୟ େକେତେବେଳ अତିକ� ାk େହାଇ ୪ଟା ୩୦ମି 

ବାଜିଯାଇଥିଲା ଆେମ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ସା�ମାେନ ବାହାରିଲୁ ମାେକ�ଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ, 

ଆଗକୁ ନୂଆ ବଷ� ଆସୁଥାଏ। ସମେ] ମନ] କଲୁ ଆଜି ମାେକ�ଟିଂ ସାରିଲା ପେର ରାତି�  

େଭାଜନ ବାହାେର ସାରି ଘରକୁ େଫରିବା େବାଲି। ସମେ] େଫ� ଶ୍ େହାଇ େଡ�ସ୍ ଓ 

ଜାେକଟ୍ ପିfି ୫ଟା ୩୦ମି େର ବାହାରିଲୁ। ପ�ଥେମ ବିଶ�ା ମାେକ�ଟ୍ ରୁ କିଛି କିଣା କିଣି କରି 

ଚାଲିଲୁ ଆ^ାଗାନ୍ ମାେକ�ଟ୍ अଭିମୁେଖ। େସତେବଳକୁ ଶୀତ ଓ କାକରର ପ�ଭାବ 

ବଡ଼ିବାେର ଲାଗିଲାଣି, ମp ପବନର ତାେଳ ତାେଳ େଦହ ଥରିବା ସା�କୁ େଲାମ ମଧ� 

ଟା,ୁରି ଉଠୁଥାଏ। ସମୟ ପ�ାେୟ ୮ଟା େହଲାଣି ମାେକ�ଟିଂ ଭି ସରିଲାଣି, ଟିେକ ଟିେକ 

େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା ସମ],ୁ। ଆେମ ଏକ ଫା�ଫୁଡ଼ େସ¤ରକୁ ଗଲୁ। ରାଉରେକଲାର 

ସମ] ସୁସ ାଦୁ ଫା�ଫୁଡ଼ ମଧ�େର ମ|ୁରିअନ୍ ବହୁ େଲାକ ଚ��ତ ଆଉ େମାର अତି 

ପସp, ସମେ] अwା େରାଲ୍ ଓ ମ|ୁରିअନ୍ ଖାଇଲୁ। େସଠାରୁ େଫରିବା ସମୟେର, 

େଫରkା ରା]ାେର ହଠାତ େଗାଟିଏ କୁନି ଝିअଟିଏ ବୟସ ତାର ୬ ରୁ ୭ବଷ�। େସ 

ପିfିଥାଏ ମଳିନ ପଡିଯାଇଥିବା ଚିରା ଏବଂ ଫଟା ଫ� କ୍ ଟିଏ, କାଖେର ତାର ବଷ�କର 

ଉଲଗ� ଶିଶୁଟିଏ ଓ ସା�େର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ୩ ଏବଂ ୪ବଷ�ର ଛୁଆ। अସହ� ଶୀତେର ଏ 

ଥିଲା ବଡ଼ अଭାବନୀୟ ଦୃଶ�, ମନେର େକାହ ମଧ� ଜାତ େହଉଥାଏ। ସକାଳୁ ଜରି 

େଗାେଟଇ ତାକୁ ସf�ାେର କବାଡ଼ିଆକୁ େଦଇ, ତା ବଦଳେର କିଛି ଟ,ା ଆଣି ଖାଇ ବ|ିବା 

େସମାନ,ର ପ�ତିଦିନର କମ�। େସଦିନ େବାଧହୁଏ ତା ପାଖେର ଯେଥ� ପଇସା ନଥାଏ 
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ଖାଇବାକୁ,େପଟର େଭାକ ସହି ନପାରି େସ ଭିeା କରିବାକୁ ଆସି ପହଁ|ିଥିଲା ଆମ 

ପାଖେର। ସା�ମାେନ ତା, ପେକଟରୁ ୱାେଲଟ୍ ବାହାର କରି ଖୁଚୁରା ପଇସା େଖାଜିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ, କିଛି ସମୟ ପେର ୨ଜଣ ସା� ପ�ାୟ ୫, ୭ଟ,ା େଦେଲ। ତା ପାଖେର ଆଗରୁ 

କିଛି ପଇସା ଥିଲା େହେଲ େସତିକି ଯେଥ� ନ ଥିଲା େପଟର େଭାକକୁ ଶାk କରିବାପାଇଁ। 

େସ ପୁଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦିअ ବାବୁ େବାଲି କହିଲା। େହେଲ ଆଉ େକହି 

େଦବାକୁ ରାଜି ନ ଥିେଲ କାରଣ କାହା ପାଖେର ଆଉ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନଥାଏ, ଥିଲା 

େକବଳ ୧୦ଟ,ିଆ େନାଟ୍। େହେଲ େସତେବଳ ଯାଏ ମଁୁ େମା ୱାେଲଟ୍ କାଢ଼ି ନଥାଏ 

କାରଣ େମା ପାଖେର ୧୦୦ଟ,ିଆ େନାଟ୍ ଏବଂ ୨ଟି ୫୦ପଇସି ଥାଏ। େମା ମନେର 

ସେ,ାଚ ଓ ଲ·ା ଆସୁଥାଏ କଣ ଏଇ ୫୦ପଇସି ତାକୁ େଦବି େଯଉଁଟି ତାର କିଛି କାମେର 

ନଆସିବ। େହେଲ ତାର କରୁଣ ମିନତୀ େଦଖି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ୫୦ପଇସି ନବୁ କଣ ତୁ? 

େସ अତି େବ] ବିବ� ତ େହାଇ କହିଲା ଯାହା अଛି ବାବୁ େଦଇଦିअ। ମଁୁ ଆଉ େଡରି ନକରି 

ତତ୍eଣାତ୍ କଏନ୍ ୨ଟି କାଢ଼ି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ େଦଲି। କିm କଏନ୍ ଟି ହାତକୁ ଟିେକ 

अଡ଼ୁଆ अଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ପେର, ଠିକ୍ େସହି ସମୟେର େସ 

ଝିअଟି eୀଣ ହାସ� କ� ସହିତ ଉଲ� ସିତ େହାଇ ଆସି େମା ହାତକୁ ଧରିପକାଇ କହିଲା 

ବାବୁ ତୁେମ ବହୁତ ଭଲ। ମଁୁ ଟିେକ ଆ�ଯ�� େହଲି, ଭାବିଲି କଣ ଭଲ! କିଛି eଣ ପଯ��k 

େମା ମନେର अସୁଥାଏ ଆଉ କିଛି ଖୁଚୁରା ପଇସା ତାକୁ େଦଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାkା। 

ତତ୍eଣାତ୍ େସପଟୁ େସ କହିଲା ନାଇଁ ବାବୁ ଆଜି ପଯ��k ମେତ ଏେତ ପଇସା େକହି 

େଦଇନାହାkି, ମଁୁ ପ�ଥେମ ଭାବିଲି େସ ମେତ ତାdଲ� କରି କହୁନିତ? କିm ବା]ବିକତା 

ଥିଲା ଆଉ କିଛି, ମଁୁ ତାର ଖୁସି େଦଖି ଆଚମି�ତ େହାଇଗଲି। େସ କହିଲା ବାବୁ ତୁେମ ମେତ 

୧୦ଟ,ା େଦଇଛ, େଯଉଁଟାକୁ ମଁୁ ୫୦ପଇସା େବାଲି ଭାବୁଥିଲି େସଟା ବା]ବେର ନୂଆ 
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୫ଟ,ିଆ ଥିଲା। अେଟାକୁ अେପeା କରିଥିବା ସମୟେର, େସମାେନ ପାଉଁରୁଟି କିଣି 

ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ� ଚeୁ�େର େକp� ୀଭୂତ େହାଇଥିଲା। ରୁମ୍ କୁ େଫରିଲା ପେର ରାତିେର 

େମାେତ ଭଲେର ନିଦ େହଲାନି, ବାର^ାର େସଇ ଦୃଶ� ଚeୁ� ଓ ମନକୁ ବିଶ�ାମ େଦବାରୁ 

ବ|ିତ କରୁଥାଏ। ମନ ଭିତରକୁ ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ଆସୁଥାଏ େଯ, ସତେର କଣ େଯଉଁଠି 

କିଛି େଲାକ ନିଭ�ୀକତାର ସହ ଟ,ା अପବ�ୟ କରୁଛkି  େସଠି ଆଉ କିଛି େଲାକ େପଟର 

େଭାକ ଉପଶମ ଲାଗି ମାତ�  ଟ,ା େକଇଟା ପାଉନାହାkି। ଏପରିକି अେନକ ପ�କାରର 

ଆେଲାଡ଼ନ ସୃ�ି େହଉଥାଏ ମନେର। କିଛିଦିନ ବିତିଗଲା ପେର ସE �ତି ସବୁ ଧୀେର ଧୀେର 

ମାନସ ପଟରୁ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। 

 ଜୀବନର ଚଲାପେଥ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଚାରି ମାସ ବିତିଯାଇଥାଏ। ତା ପେର ହଠାତ୍ େସ 

ଦିନଟି େମା ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଦିନେର, େମା ହାତେର ଆସି ପହଁଚିଥିଲା ଜବ୍ 

अଫର େଲଟ�ର େସ ପୁଣି ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ �ିଲ୍ ପ�ା¤୍ JSW Steel Ltd. ରୁ। ଜୁନ୍ 

ମାସେର େଯାଗ େଦବା ପାଇଁ ତାରଖ ମଧ� ଧାଯ�� େହାଇଯାଇଥିଲା, େଶଷ(୬.) େସମି�ର୍ 

ପରୀeା େଦବାକୁ ମାତ�  ୧୨ଦିନ ଥାଏ। େସ ଯାହାବି େହଉ ପଢ଼ା ନସରିବା ପବୂ�ରୁ 

କମ�ନିଯୁoି ପାଇ ବହୁ ଆନpିତ ଥିଲି ମଁୁ। ପରୀeା େଶଷ େହବାର ମାତ�  ୧୦ଦିନ ବିରତି 

ପେର କମ�େeତ� କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାତ� ାଟି ଥିଲା କଟକ ସହରରୁ ସୁଦୂର ଆଉ ଏକ 

ସହର େବଲାରୀକୁ। ନୂଆ ଯାଗା,ନୂଆ େଲାକ ଓ ନୂଆ ଭାଷା ସେ\  କିଛି अସୁବିଧା ନଥିଲା 

କାରଣ େସଠାେର ଆଗରୁ କିଛି अତି ପରିଚିତ ସା� ଏବଂ ସିନିୟର ଭାଇ ମାେନ 

ରହୁଥିେଲ। ପ�ାୟ ସାେ଼ଢ ୬ବଷ� अତିବାହିତ େହଲା ପେର ଜୀବନେର अେନକ ପରିବ\�ନ 

େହାଇସାରିଥିେଲ ମଧ� ଜନE ଭୂମି ପ�ତି ମନେର ଥିବା अଗଭୀର େସ�ହ ଓ अନାବିଳ ଆଦର 

अନ�ତ�  ରହିବାେର ବାଧା ସୃ�ି କରୁଥିଲା। େଶଷେର ନିu\ି େନଲି େଯ ଆଉ େସଠି ନରହି 
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େଫରିଆସିବି ଜନE ମାଟିକୁ। ୨୦୧୭ମସିହା ଡିେସ^ର୍ ମାସେର ଦୀଘ� ୭ବଷ� ପେର 

େଫରିଆସିଥିଲି କଟକକୁ। ଆସିବାର କିଛିଦିନ ଭିତେର ଟିଉସନ୍ ସାର, ସହ ସାeାତ 

େହଲା। ମଁୁ ତା,ୁ େମାର ପ�ଣାମ ଜଣାଇଲି, େସ ମଧ� ମେତ େଦଖି ଖୁସି େହାଇଗେଲ। 

େମାର ବୃ\ିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟେର ପଚାରିେଲ, ମଁୁ ସବୁ କିଛି କହିଲି। କିଛି କଥା େହଲା 

ପେର େସ େମାେତ କହିେଲ ଏ ବଷ� ଆେମ କଲିକତା ଯାଇ ବଣେଭାଜି କରିବାର େଯାଜନା 

କରିଛୁ। େମାର ବି ଇgା ଥାଏ ଯିବାପାଇଁ, େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ମଧ� ଯିବି େବାଲି କହିବାରୁ ସାର୍ 

ହଁ କହିେଲ। ଡିେସ^ର୍ ମାସ ତା୩୦ରିଖ ରାତି ଘ୧୧:୩୦ମି େର ଆେମ ସମେ] ମାେନ 

(ସାର୍ ଓ ତା, ପରିବାର ବଗ�, अନ� ଛାତ�  ଛାତ� ୀ ଏବଂ େସମାନ, ମଧ�ରୁ କିଛି ଜଣ,ର 

ଗାଡ�ଏନ୍ ତା ସହିତ େମାର ଭାଇ,ପୁତୁରା ଓ ଝିଆରୀ ଆଉ କିଛି େମା କ� ାସ୍ େମଟ୍) 

ବାହାରିଲୁ କଲିକତା। େସଠାେର ସକାଳ ଘ୦୭:୩୦ମି େର ପହଁ|ି ନିତ�କମ� ସାରି 

ଘ୦୯:୩୦ମି େବଳକୁ େସଠାକାର अତି ପ�ସି� ଦeିେଣଶ ରୀ କାଳୀ ମpିର, େଭଲୁର୍ ମଠ 

ପେର ସf�ାକୁ ଭିେ�ାରିଆ େମେମାରିଆଲ୍ ତା ସହିତ ଆଉ ଏକ ମpିର ମା କାଳୀ,ର 

ବୁଲିଲୁ। େସତେବଳକୁ ସମୟ ପ�ାେୟ ଘ୦୬:୪୫ମି େହବଣି, କିଛି େଲାକ ତା,ର 

ଆବଶ�କତା अନୁଶାେର କିଛି କିଛି କିଣା କିଣି କରୁଥାkି। ଆଉ କିଛି ଘ¤ା अତିକ�ମ 

େହେଲ ଏକ ନୂତନ ବଷ�ର ପ�ାରn େହବ, ରାତି�  ନିକଟତର େହଉଥାଏ ସମେ] ଭାବିବାକୁ 

ଲାଗିେଲ ରାତ� େଭାଜନ େକଉଁଠି କରିବା। କିଛି କହିେଲ ଆଗକୁ ବାଟେର ବଡ଼ ଢ଼ାବା େଦଖି 

କରିବା, ଆଉ କିଛି କହିେଲ େସଇଠି େଭାଜନ କରିସାରି ବାହାରିବା। ଏହି अନି�ିତତା 

ଭିତେର ସମେ] ବସ୍ େର ବସିପଡ଼ିେଲ, ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାେର ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ 

अତିକ�ମ କଲା ପେର ପିଲାମାନ,ୁ େଭାକ ଲାଗିଲା େହେଲ अଖ ପାଖେର େସମିତି କିଛି 

ବ�ବ�ା ନଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ନୂଆ ବଷ� ପାଳନ ଉପଲେe ସହର ମଧ�କୁ େକୗଣସି ଯାନ 
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ବାହାନ ପ�େବଶକୁ ନିେଷଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ସବୁଆେଡ ସୁସ·ିତ ଆେଲାକେର 

ପୁରା ର�ୀନ୍ େଦଖାଯାଉଥିଲା। ଆମ ବସ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥେର ଭିଡ଼ ମଧ�େର 

ରହିଯାଇଥିଲା। େସତେବଳକୁ ରାତି ୧୧ଟା େହବଣି ସମ],ୁ େଭାକ ଲାଗିବା ଆରn 

େହଇଗଲାଣି। ସହରଟି ସିନା ର�ୀନ୍ ଥିଲା େହେଲ େପଟ ଭିତରର େଭାକଟା ସମ], 

ଶରୀରକୁ େଯପରି ର�ହୀନ କରିେଦଉଥିଲା। ସମୟ अତିବାହିତ େହବା ସେ� ସେ� 

େଭାକର ମାତ� ା ଭି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଦ� ସାମଗ�ୀର अେନ ଷଣେର ମଁୁ ଏବଂ ସାର୍ କିଛି 

ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଗଲୁ, ପ�ାୟ ୩କି.ମି ଦୂରତା अତିକ�ମ କରି ସାରିଲୁଣି ତଥାପି କିଛି 

ବ�ବ�ା େହାଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲାପେର ଏଆରେପାଟ� ପ�େବଶ ରା]ାେର 

ଏକ େଚକ୍-େପା� ପଡ଼ିଲା। େସଠାରୁ ଆଗକୁ ରା]ା ପୁରା ନିଛାଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା, େସପେଟ 

ମନ ଭିତେର ଆସୁଥିଲା ବସ୍ େର ଥିବା अନ�ମାନ, କଥା ସତେର ଭାରି अସହ� ଥିଲା େସ 

ରାତିର ଶୀତ ଓ େପଟର େଭାକ। ସମୟ ଘ୦୧:୧୫ମି େହାଇଥାଏ େସତେବଳକୁ, ୮କି.ମି 

अନତି ଦୂରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପେର େଶଷେର ନିରାଶ େହବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ 

ନଥିଲା। ଏଆରେପାଟ� େୱ ର ଶୁନଶାନ୍ ନିଜ�ନ ରା]ାେର େଫରିବା ସମୟେର ହଠାତ୍ 

େମାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଓଭରବି� ଜ୍ ତେଳ ଥିବା ଏକ େଖାଲା �ାନେର। େସଠାେର କିଛି 

ବ�oିମାେନ ମଦ�ପାନ କରୁଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ଚିରା ଫଟା ହାଫ୍ ପ�ା¤୍ ପିfିଥିବା 

ଏକ େଛାଟ ବାଳକ ବୟସ ତାକୁ ୭ କି^ା ୮ବଷ� େହବ କାfେର ତାର ଏକ ବଡ଼ ବ]ା 

ଥିଲା। ଆଖ ପାଖେର ପଡିଥିବା ବ�ବହୃତ କାଚ ମଦ େବାତଲ େଗାେଟଇ େସ ବ]ାେର 

ରଖୁଥିଲା। େଯଉଁଠାେର ଆେମ ନିଛାଟିଆ ରା]ାେର ମଦ�ପ,ୁ େଦଖି ଡରିଯାଇଥିଲୁ, କିm 

େସଠି ଏକ େଛାଟ ଛୁଆଟି ନିଭ�ୟେର ଯାଇ ସାହାସର ସହିତ ଖାଦ� ପାଇଁ ଭିeା ମାଗୁଛି। 

େହେଲ ପ�ତିଉ\ରେର ମିଳିଛି କଣ? ଖାଲି अସଭ� ଭାଷା ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ। ଏହି ଦୃଶ� 
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େଦଖି େମାର अତୀତର େସଇ ଶୀତ ସf�ାେର େଯଉଁ ସE �ତିଟି ରାଉରେକଲାେର ଥିଲା ତାହା 

ବ\�ମାନ କିଛି eଣ ପାଇଁ ଉ·ୀବିତ େହାଇଥିଲା କଲିକତା ସହରେର, ତା ସେ� ସେ� 

ପରିଣତ େହାଇଥିଲା ଏକ अଭୁଲା ସE �ତିେର । 

 ସତେର େସ ଓଡ଼ିଶା େହଉ କି କଲିକତା ବା ଭାରତର अନ� େକୗଣସି ରାଜ� 

ସବୁଠାେର ଆଜି ଏମିତି କିଛି ଶିଶୁମାେନ अବେହଳିତ, େରାଗ ବ�ାଧିଗ�] ଓ ଶିeାରୁ 

ବÒିତ। ନେଚତ୍ ୭ବଷ� ବ�ବଧାନେର େଦଖିଥିବା ୨ଟି ଦୃଶ�େର ଚିତ�  ଆଉ ଚରିତ�  େକେବ 

ଏକାଭଳି େହାଇନଥାkା, ଯଦି କିଛି अଲଗା ଥିଲା ତ �ାନ,କାଳ ଓ ପାତ� । େଗାଟିଏ ପଟେର 

େକାଳାହଳ ରତ ଗହଳି ପ$ୂ� �ାନେର ସf�ା ପ�ହରର େଶଷେର ତ अନ� ପଟେର ନିଜ�ନ 

�ାନେର ନିଶାk ପ�ହରର ଆଦ�େର । େକଉଁଠି ମିଳିଥିଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ତ ଆଉ େକଉଁଠି 

अଶ�ାବ� अସଭ� କଟୁ ଭାଷା । ବ]ବତାେର େସ ଦୃଶ� “अତୀତର ସE �ତିକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା 

ବ\�ମାନର ଶୀତ ନିଶାkକୁ” 

 େକp�  ସରକାର ଏବଂ ରାଜ� ସରକାର, अେନକ ପ�କାରର ସାମାଜିକ ସୁରeା 

େଯାଜନା,ଶିଶୁଶ�ମିକ ନିବାରଣ ନିୟମ ସେ\  କିଛି ଶିଶୁମାେନ अନାଥ अସହାୟ अବ�ାେର 

अଛkି କାରଣ କଣ େହଇପାେର? ଆମ େଦଶର ନାଗରିକ ମାେନ ସେଚତନ अଛkି ଏଥି 

ପ�ତି!  

ଧାତୁ ଏବଂ ମିଶ�ଧାତୁ ଯ�ୀ 

ଟାଟା �ିଲ୍ ଲିମିେଟଡ୍, ଉପର େତେଲ�ା ବଜ଼ାର 

ପୁରିଘାଟ, କଟକ-୭୫୩୦୦୯ 

ଇ-େମଲ୍ -: alokkumar.rout119@gmail.com 

ଦୂରଭାଷ -: ୯୪୪୯୦୨୨୭୯୮  
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େଜ�ାତିର~ନ ସାହୁ 

କୁ� କୁ� କୁ� କୁ�     
 ଆଜି अେନକ ଦିନପେର କିଛି େଲଖିବାକୁ ସମୟ ପାଇଛି। 

େଲଖାଟା ନିହାତି ଭଲ ନେହେଲବି କିଛି ଖରାପ ମଧ� ଲାଗିବନାହW 

େବାଲି େମାର ଆଶା। ଏ କଥାଟି ରାଜୁବାବୁ,ର। ଯାହା ତା, ସହ 

ଘଟିଯାଇଛି ଏହି କିଛିଦିନ ତେଳ। େସଦିନ ରାଜୁ ବାବୁ ତା, ମା’,ୁ 

େନଇ *** ହ�ିଟାଲ ଯାଇଥିେଲ। ମା ତା,ର ବୟସର अପରାହ� େର 

ପହ|ିଥିେଲ ମଧ� ନିଜ କାମ ନିେଜ କରିବାକୁ ସମଥ�। କାହାରି ଉପେର 

ନିଭ�ର କରିବା ଭଳି अବ�ା ଏପଯ��k ତା,ର ଆସି ନାହW। େହେଲ 

ମଧ� ଏହି କିଛିଦିନ ତେଳ ହଠାତ୍ କାହWକି େକଜାଣି ତା,ର ଶରୀର 

अସୁ� େହାଇଉଠିଲା। ଘର ପାଖ ଡାoର अସମଥ� େହାଇପଡିବାରୁ 

ବ�] େହାଇ ରାଜୁ ବାବୁ ମା’,ୁ େନଇ ଛୁଟିଗେଲ ରାଜଧାନୀ। 

ରାଜଧାନୀ ! ! ! ବଡ଼ ସହର ବଡ଼ େଲାକ ବଡ଼  ଡାoରଖାନା; ଆଉ 

ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼  ଭିତେର େକଉଁଠି ହଜିଯାଉଛି େଛାଟ େଛାଟ ହୃଦୟ 

ସବୁ; ବ|ିବାର େଛାଟ େଛାଟ ଆଶା ସବୁ। କିଛି ବୁଝି େହଉନଥିବ 

େବାଧହୁଏ। େହଉ ! ଏେବ ଯିବା କାହାଣୀ ଉପରକୁ। େସଦିନ ରାଜୁ 

ବାବୁ ମା’,ୁ େନଇ ପହ|ିେଲ *** ହ�ିଟାଲେର। ଚାରିଆେଡ଼ ଜନ 

ଗହଳି। ସମ], ଭିତେର ବ|ିବାର ଦୁବ�ାର ଲାଳସା। େସମାନ,ୁ 
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େଦଖିେଲ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେତ େଯମିତି ଆଈମା କାହାଣୀର େସହି ମା,ଡ଼ଟା ଏଇଠି େକଉଁଠି 

ନିକିତି ଧରି ବସିଛି ଆଉ अେନକ ମିଠାମିଠା କଥାଛଳେର ବିେଲଇ ମାନ,ର ପିଠାରୁ 

ପୁଳାପୁଳା ଖାଇଚାଲିଛି। େସଦିନ ରାଜୁ ବାବୁ େଦଖି ପାରୁଥାଆkି େଲାକ ମାନ,ର 

अସହାୟତାକୁ। ଆଉ େସହି अସହାୟତାକୁ େଦଖୁେଦଖୁ ପ�ଶ�ଚିହ�  ଗୁଡ଼ା ସ�ତଃ ଆ,ି 

େହାଇଯାଉଥାଏ ପିଲାଦିେନ ମା’, ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ସନାତନ ଧମ�ର ନୀତିଶିeା ଗୁଡ଼ିକ 

ଉପେର। ତଜ�ମା କରୁଥାଆkି ଆଜିର ସମୟକୁ! ଏହା ଭିତେର େକେତେବେଳ େଯ 

େସବାଟା ବ�ବସାୟର ମାନ�ତା ପାଇଗଲା େସହି କଥାଟା ଚିkା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ 

ରାଜୁବାବୁ,ର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଦୁଇଟି େଚୟାର େସ ପାଖେର ବସିଥିବା ୫୦ / ୫୫ବଷ�ର 

ଜେଣ ବ�oି, ଉପେର। େକମିତି େକଜାଣି ରାଜୁବାବୁ ସେତେଯପରି େଦଖିପାରିେଲ େସ 

େଲାକଟିର अେଦଖା ଲୁହ ଗୁଡ଼ା। ଚିkାେର ଜଡ଼ ସଡ଼ ତା, ମନଟା ଭିତେର ଲୁଚି ରହିଥିବା 

ହୃଦୟର अପଢ଼ା ଦୁଃଖ ସବୁକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ନିକଟକୁ ଚାଲିଗେଲ ରାଜୁବାବୁ େସହି 

अଜଣା େଲାକଟିର। ମନର େବଦନା ଆଗେର ଭା�ିଗଲା ନିରବତା; ଲୁଚିଗଲା ପର 

ଆପଣାର େସହି ମିଥ�ା ସଂ�ାଟା। କିଛିଟା ସମୟ ଦୁହW,ୁ ବାfି ପକାଇଲା େଗାେଟ अବୁଝା 

ସ"କ�େର। କଥା େହଉେହଉ େଲାକ ଜଣକ ବଖାଣି ବସିେଲ ନିଜ ହୃଦୟର ବ�ଥା 

ରାଜୁବାବୁ, ସy�ଖେର। ନିଜର ପରିଚୟଟା ରାଜୁବାବୁ,ର ପରିଚୟର ପାଖାପାଖି। 

ମାେନ େହଲା େଲାକ ଜଣକ ଜେଣ ନିମ� ମଧ�ବି\ ପରିବାରର ସ�� ଆୟକାରୀ। 

ପ�କୃତେର ଏହି ପରିଚୟଧାରୀ ସମାଜିକ େଶ�ଣୀଟା ସେତ େଯପରି ଦୁନିଆଁ ଦାwେର 

अନାଥ। ଏମାେନ ଏ ସମାଜର ଏଭଳି ଏକ େଶ�ଣୀ ଯାହା, ପାଖେର ନା ଥାଏ ବିପିଏଲ୍ 

କାଡ� ନା ଏପିଏଲ୍ ର ଦn; ନା अଥ�ର କୁେବର ଏମାେନ ନା ମpିର ପିwାର ଭିeୁକ ଏମାେନ; 
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ନା ହୃଦୟେର ସାହସ अଛି ନା ଭୀରୁତାର ପରିପ�କାଶକ ଏମାେନ। ଏମାେନ ତ େକବଳ 

ସ�ପ� େଦଖି ଜାଣkି; ଜୀବନ ସହ ନିରବgିନ�  ଭାେବ ସଂଘଷ� କରିଜାଣkି; ହସିବା ଆଗରୁ 

କାpିବାର ଯ�ଣାକୁ अନୁଭବ କରkି। ଏହିପରି ଏକ ସାମାଜିକ େଶ�ଣୀରୁ ଆସିଥିବା େସହି 

ବ�oି ଜଣକ ରାଜୁବାବୁ,ୁ କହିେଲ, “ବୁଝିେଲ ଆ�ା! ମା’ େମାର *** େରାଗେର ପୀଡ଼ିତା। 

ଡାoର କହୁଛkି ଖୁବ୍ ଶୀଘ� अପେରସନ ଦରକାର। ସାତ ଆଠ ଲe ଟ,ା ଖ�� େହବ। 

େକଉଁଠୁ ଆଣିବି ଏେତ ଟ,ା! ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି अfାର ଦିଶୁଛି। ମା’ଟା େମାର ଭଲେହବ 

େବାଲି େଦୗଡ଼ି ଆସିଥିଲି େଯ; େହେଲ େମାର ଆଥ�କ अବ�ାଟା େମାେତ ଉପହାସ 

କରିେଦଲା। ଭଲ ଡାoର ପାଖେର େଦଖାଇ ମା’,ୁ ଭଲ କରିେଦବି େବାଲି ଭାବିଥିଲି। 

େହେଲ ଏ େଛାଟ ହୃଦୟଧାରୀ ଡାoରଖାନା ମାଲିକ ଗୁଡ଼ାକ େମା ମା’ର କି ଚିକିdା 

କରିେବ! ଶାଗୁଣାମାେନ ବି ମଡ଼ା ଛାଡ଼ିେଦେବ କିm ଏମାେନ ତ ମଡ଼ା େଦହରୁ ବି ରo 

େଶାଷିେନେବ। ଆ�ା! ମଁୁ ବହୁତ अସହାୟ େହାଇପଡ଼ିଛି। କଣ କରିବି? ଆମ ଘର 

ପାଖେର କିଣିଥିବା ଦଶ େଡସିମିଲ ଜାଗାଟା ବିକିେଦବି େବାଲି ଭାବୁଥିଲି। େହେଲ େମା 

ପତ� ୀ କହିେଲ, “େସତିକି ତ ଆମର ସ^ଳ। ଆଗକୁ ଝିअ ବାହାଘର ପୁଣି ପୁअଟା େବକାର। 

ମା’ ତ ପାଚିଲା ପତର କିm ଆମ ପୁअ ଝିअ,ର ତ ଭବିଷ�ତ अଛି” ତା କଥାେର ମଧ� 

ଯଥାଥ�ତା अଛି। କଣ କରିବି? େକମିତି ଭଲ କରିବି ମା',ୁ?” େସହି େଲାକଟିର କଥାେର 

ବାରି େହାଇପଡୁଥିଲା अସହାୟତା। ତା, କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ବାବୁ କହିେଲ, “େଦଖ! अନ� 

କିଛି ଉପାୟ ଯଦି ମିଳିପାେର” ହଠାତ୍ େଛାଟ ପିଲା, ପରି କାpିବାକୁ ଲାଗିେଲ ବ�oି 

ଜଣକ। ଆଉ କାpିକାpି କହୁଥାkି, “େକମିତି ଏେତ ସ�ାଥ�ପର ମଁୁ େହାଇଯିବି? େମାର 

େରାଜଗାର ନଥିଲା େବେଳ ଏଇ ମା’ ଦିେନ େମା ପିଠିେର ଥାପୁଡାଇ କହିଥିଲା ଆେର ବା! 
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ଜମାରୁ ବ�] ହୁअନା। ମଁୁ ପରା ବ|ିଛି। ତୁ ନିଜ େଗାଡ଼େର ନିେଜ ଛିଡ଼ା ନେହାଇ 

ପାରିେଲ େତାର ଏ ମା’ଟା େତା େବାଝ ମୁwାଇବାର ବଳ ରଖିଛିେର! କିଛି ନେହେଲ ମଁୁ 

ବ|ିଥିବା ଯାଏ େତାେତ େପାଷିବି। ଆଉ ମଁୁ  ...” ଏତିକି କହୁକହୁ େସ ବ�oି ଜଣକ 

େଚୟାରରୁ ଉଠି ଡାoରଖାନାର ଏକ ଵାଡ଼� ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ। ତା, କାpଟା 

ରାଜୁବାବୁ, ମନକୁ ଆେpାଳିତ କରିେଦଲା। ଆଉ �ିର େହାଇ ବସିପାରିେଲନି ସିଏ।   

ଚାଲିଗେଲ ନିଜ ଵାଡ�କୁ। 

 ଏ ଘଟଣାର ଦୁଇଦିନ ପେର ହଠାତ୍ କାଉ¤ର ପାଖେର େଦଖାେହେଲ େସହି ବ�oି 

ଜଣକ। ସାଂଗେର ଥିେଲ ତା,ର ପତ� ୀ ଆଉ ମା। େହେଲ ଖୁବ୍ अ®ୁତ ଥିଲା ତା,ର 

ବ�ବହାର। ରାଜୁବାବୁ,ୁ ନେଦଖିଲା ନଚିହି� ଲା ପରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିେଲ ସିଏ। ଠିକ୍ 

ଜେଣ अପରାଧୀ ପରି। ତା,ର ଏତାଦୃଶ ବ�ବହାର େଦଖି ରାଜୁବାବୁ ତା,ୁ ଡାକିବାଟା 

ଆଉ ଉଚିତ୍ ମେନକେଲ ନାହW। େହେଲ ରାଜୁବାବୁ େସ ବ�oି ଜଣକ ତା, ମା’,ୁ 

କହୁଥିବାର ଶୁଣିେଲ, “ଆେର! େତାର କିଛି େହାଇନି। ତୁ ଘରକୁ ଗେଲ ଶୀଘ� ଭଲ 

େହାଇଯିବୁ” ତା, କଥା ଶୁଣି ମା ତା,ର କହୁଥାଆkି, “ହଁ ହଁ ବା! ତୁ େମାେତ ଶୀଘ� 

ଘରକୁ େନଇଗଲୁ! ମଁୁ େସଇଠି ଭଲ େହାଇଯିବି। ଏଇଠି ରହିେଲ ମଁୁ ଆହୁରି ଶୀଘ� 

ମରିଯିବି” େସହି ସମୟେର େସହି ବ�oି, େମାବାଇଲକୁ େକହିଜେଣ େଫାନ୍ କେଲ। 

ଉ\ରେର ବ�oି ଜଣକ କହିେଲ, “ନା ନା! ମା’ର େସମିତି କିଛି େହାଇନି। େସ େମଡିସିନ୍ 

ଖାଇ େର� େନେଲ ଶୀଘ� ଭଲ େହାଇଯିବ” େସମିତି କଥା େହଉେହଉ ବ�oି ଜଣକ 

ହ�ିଟାଲ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। ତା,ର ଯିବା ବାଟକୁ ନିବ�ାକ େହାଇ ଚାହW ଥାଆkି ରାଜୁବାବୁ। 

ହଠାତ୍ ପାଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିବା ରାଜୁବାବୁ,ର ଛअ ବଷ�ର ସାନ ଝିअ ପାଟିକରି 
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ପଚାରିଲା, “ବାପା! େସଇଠି କଣ େଲଖା େହାଇଛି?” ରାଜୁବାବୁ ହସିେଦଇ କହିେଲ, 

“�ାw ଇନ୍ କୁ�” ଝିअ ପଚାରିଲା, “କୁ� ମାେନ?” ରାଜୁବାବୁ କହିେଲ, “କୁ� ମାେନ ଧାଡ଼ି 

ମାେନ ଲାଇନ୍” ଝିअ ଏ ଉ\ରେର ସm� ନେହାଇ କହିଲା, “କୁ� ଫର୍ େକ� େ�ନ୍ ମାେନ 

ପ�ଶ�। ବାପା! େହଇ େଦଖ! େଦଖୁନ କୁ�” ଏହାପେର ରାଜୁ ବାବୁ ଝିअ ବଢ଼ାଇଥିବା 

ଆ�ୁଳି ଦିଗକୁ ଦୃ�ି ବୁଲାଇେଲ। େଦଖିେଲ କୁ�େର ଛିଡ଼ା େହାଇଛkି ଜେଣ ବୃ�। 

ଆଖିେର ଯ�ଣାର ଚିହ�। ଆଉ ତା, ଶରୀର!!! ଶରୀରଟା େଗାଟିଏ କୁ� ମାେନ ପ�ଶ� 

ଚିହ�ପରି। କିଛି ସମୟ େସ ବୃ�,ୁ େଦଖିଲାପେର ଝିअକୁ ଧରି ଵାଡ� ଭିତରକୁ ଚାଲିଗେଲ 

ରାଜୁ ବାବୁ ଆଉ ମେନମେନ ଭାବୁଥାkି, “େକମିତି ସ"କ�ଟା ଏେତ ସ�ାଥ�ପର େହାଇଯାଇ 

ପାେର!! େକମିତି ସ"କ�ଟା ପେକଟ୍ ଆଉ ପରି�ିତିର ଦାସ େହାଇ ଯାଇପାେର!! େତେବ 

ସତେର କଣ ଆମ ଭଳି େଲାକ, ପାଇଁ ବା��କ�ଟା ବିରାଟ ଏକ କୁ� ମାେନ ପ�ଶ� ଚିହ�?”  

ଇେମଲ୍ : jrs.2013@rediffmailgmail.com 
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अ��ନା ପ+ନାୟକ 

ବୀରପ�ସବିନୀବୀରପ�ସବିନୀବୀରପ�ସବିନୀବୀରପ�ସବିନୀ    
 ଦାwେର ଶୁଭୁଥିଲା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବୀର ସkାନ अମର 

ରେହ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରିନଥିଲା ଶୃତି। ଶରୀର େଯମିତି 

ଶିଥିଳ େହାଇଯାଇଥିଲା। େଚତା େକେତେବେଳ ଆସିଲା େକେତେବେଳ 

ସୁମk ତା'ଠାରୁ େଶଷ ବିଦାୟ େନେଲ  ଜାଣିପାରିଲାନି  େସ। ଶାଶୁ, 

େକାଳେର ମୁwରଖି େସ ଖାଲି  ସୁମk,ୁ ଝୁରିେହଉଥିଲା। ଆଜି अଗ� 

ପpର। େଦଶ ସ�ାଧୀନ େହବାର ୭୨ବଷ� ପୁ\� अବସରେର ଦାwେର 

ଚହଳ ଲାଗିଲାଣି। ସବୁଥର ପରି  େଦଶମାତୃକାର ଚରଣ ବpନ ପାଇଁ 

ତ¡ର ଚଳଚ|ଳ  େଦଶବାସୀ। େସଇ ଚିର ପରିଚିତ ଧ�ନିସହ ଶିହରି 

ଉଠିଲା ଶୃତି। ଝରୁଥିଲା  ଆଖିରୁ ଲହୁ। ଶ�ାବଣ ମାସର ଆକାଶର ଲୁହ 

େସ ଲହୁ ସହ ମିଶି  अବିରାମଭାେବ ବହିଚାଲିଥିଲା। ମନର ସମ] 

େକାହକୁ  େଢାକିେନଇ ଖୁବ୍ ଏକ ପ�ୟାସ କଲା େସ ସୁମk,ୁ 

ମେନପକାଇ। ଏଇ ତ କାଲିପରି ଲାଗୁଛି ସୁମk,ୁ ବିବାହ କରିବାର। 

 अଲିअଳି ଝିअ ଶୃତିର ବିବାହ େଲ×ନା¤ ସୁମk, ସହ ଠିକ୍ 

କରିଥିେଲ ବାପା। ଆମ� େପାଷାକେର ଲ^ା େଚୗଡା ସୁଗଠିତ ବ�oିଟିକୁ 

େଯେବ ପ�ଥେମ େଭଟିେଲ ଶୃତି ମ�ମୁØ େହାଇଯାଇଥିେଲ। ନିଜକୁ 

ଭାଗ�ବତୀ ମଣିଛkି ଏଇ ଘରର େବାହୁ େହାଇ। ଶ�ଶୁର ଭାନୁପ�ତାପ ବି 

ଥିେଲ ଆମ� अଫିସର।େମାଟାେମାଟି ଘରଟି ଥିଲା େଦଶଭoି, ନୀତି ନି.ା 
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ସଂଯମତାେର ଭରପୁର। ଏକମାତ�  ପୁତ�  ସୁମk୬ମାସ ତେଳ କାଶE ୀରକୁ ବଦଳି 

େହାଇଯାଇଥିେଲ। ଏଥର ଘରକୁ େଫରିେଲ ଶୃତିକୁ େନବାର ପ�ତିଶୃତି େଦଇଥିେଲ 

ସୁମk।ନବ ବିବାହିତା ¦ୀ ଆଉ ମାଆକୁ ଚାକିରୀ �ାନକୁ େନବାପାଇଁ army 

quarterଟିକୁସଜାଡି େନଇଥିେଲ େସ। अସମୟେର ଯୁ�ର ବିଗୁଲ୍ ବାଜିଉଠିଥିଲା। ବୀର 

ଦପ�େର ସୁମk ଆଉ ୨୫ଜଣ ସହକମ�ୀ, ସହ ମାଡିଚାଲିେଲ ଆଗକୁ। ଶାଶୁ, ଠାରୁ 

ଶୁଣିଛି ଶୃତି ସୁମk େଛାଟେବେଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢୁଥିେଲ। ନି.ାପର ଭାବେର ନିଜର ସମ] 

ଦାୟିତ�  ତୁଲାଇ ପାରୁଥିେଲ। େଯ େକୗଣସି କାଯ��େର leadership େନଇ କୃତକାଯ�� 

େହାଇପାରୁଥିେଲ। ସବୁେବେଳ େଶ�ଣୀେର ପ�ଥମ selection େର େଯାଗ� ବିେବଚିତ 

େହାଇଥିେଲ। NCCେପାଷାକେର େଫାଟଟିଏ ଏେବ ମଧ� drawing roomେର  େଶାଭା 

ବଢାଉଛି। େଫାଟଟିକୁ ଚାହW ପୁଣିଥେର ଲୁହ େପାଛିଲା  ଶୃତି। 

 ଶାଶୁ ପାଖକୁ ଆସି eୀର ଗ�ାସ େଟ ବେଢଇ େଦଉ େଦଉ  ପୁଣିଥେର अ�� ଭାେବ 

କାpିଉଠିଲା ଶୃତି। ତା ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ଶାଶୁ କହିେଲ `eୀର ଟିେକ ପିଇେଦ ମା'। 

ଗଭ�� ସkାନ ପୁଣି ବୀର େହବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ତା'ର ବାପା  େଜେଜବାପା ପରି। ଆ 

ତେତ କିଛି  େଦଖାଇବି' କହି eୀର ତକ ପିଏଇ େଦଇ ହାତଧରି ଟାଣିେନେଲ ନିଜ 

େକାଠରୀକୁ। ଶୃତି ଆଗେର ଏକ େଖାଲା ବାÅ। ଏମିତି କ'ଣ ଥାଇପାେର ଏ ଭିତେର। 

େଯ ଏଇ अସମୟେର ତାକୁ େଦଖାଇବାକୁ  ଆଣିଛkି ବୁଝିପାରିଲାନି ଶୃତି। ଭିତେର େକେତ  

ସିÞ, ଚିଠି, certificate ଶଶୁର,କିଛି େପାଷାକ। ବାହାଘର ପେର ଏସବୁ  େଦଖାଇବାର 

େକେବ ଆବଶ�କ ମଣିନଥିେଲ ସୁମିତ� ା, ତା ଶାଶୁ। େଛାଟିଆ େଜାତାହେଳ କାଢି ସୁମିତ� ା 

େଦଖାଇଥିେଲ। ଆଉ ତାଂସହ ଏକ ଚିଠି। ଲୁହେର ଭିଜି ଭିଜି अeର ସବୁ ନ�    

େହାଇଯାଇଥିବା ଚିଠିଟିକୁ ତା ହାତକୁ ବେଢଇ େଦଇ ସୁମିତ� ା କହିେଲ ପଢ ମା। େସଥିେର 
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େଲଖାଥିଲା େକମିତି ସkାନ ଜନE  େହବାର ଖୁସିେର ଆତE ହରା ଶଶୁର ଶତୃ ନିପାତ କରିବା 

ପାଇଁ ସୀମାେର ଲେଢଇେର ବ�] ଥିେଲ। ଯୁ� ପେର େଫରିଥାେk  କିm େଫରିଥିଲା 

ତା,ର ବ�ବହାଯ�� ସାମଗ�ୀସବୁ ଆଉ ଏଇ େଜାତା ହଳକ ପୁअ ପାଇଁ। ଚିଠିେର ବି 

େଲଖାଥିଲା `ମଁୁ େଫରିବି କି ନା ଜାେଣନା ସୁମି, କିm ଆମ ପୁअକୁ ତୁେମ ଭାରତମାତାର 

େଯାଗ� ସkାନକରି ଗଢି େତାଳିବ। େଯେତଦିନ ଯାଏଁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଶତୃନିପାତ 

େହାଇନାହାkି େସ ତା'ର �ାନ େହବାଠାରୁ େଦଶମାତୃକାର େସବାକରୁ। େସତିକିେର ମଁୁ 

ପିw ପାଇଯିବି। େମା ପିwଦାନ ପାଇଁ  ତୁେମ େକେବ ବ�] େହବନାହW। ବୀରରମଣୀ 

ତୁେମ । ତୁମ ଲୁହକୁ ବଜ�ଠାରୁ ଟାଣକରି ଧରାଇେଦବ ପୁअର ହାତେର।ଭାରତମାତାର 

ଜୟ େହଉ।ଆମ ସkାନ ସବ�ଦା ସି�ି ଲାଭକରୁ।ସେତ अବା ବିpୁବିpୁ अଶୃ  ମୁoାରୂେପ 

ଝରିପଡିଲା  ଶୃତିର  ଗଭ�େର ବୀର ପତି,ର  ପ�ତିଟି  ରo ବିpୁ ତା ' ଲୁହ ସହ ମିଶି େଯଉଁ 

ସkାନ ଆସିବ େସ ନି�ୟ େଦଶମାତୃକାର େସବାେର ବିଲୀନ େହବ ଠିକ୍ ତା'ର ବାପା 

େଜେଜବାପା ପରି ଭାବିେନଲା  ଶୃତି। ଆଗକୁ  ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ अଛି। ବୃ�ା 

ଶାଶୁ, ଯତ�  ଆଗାମୀ ସkାନର ସୁପ�ସବ ପେର ଉଚିତ ଲାଳନ ପାଳନ  ଏ ସବୁ ତ େକବଳ 

ଶୃତିର କ\�ବ�। अkତଃ ତା’ ଶହୀଦ ସ�ାମୀ,ର ପଥାନୁସରଣ କରିସମ] ତୀଥ�ର 

ପଣୂ�ଫଳ େନଇ େସ ସkାନକୁ ସବୁଦିଗରୁ େଯାଗ� କରିେନବ। େଦଶପାଇଁ ବଳିଦାନ 

େଦଇଥିବା ତା'ର ପତି ଓ ଶଶୁର, କି\�ରାଜିକୁ େସ ତା ସkାନକୁ ଶୁଣାଇବ। ହୁଏତ ସୁମk 

ନାହାkି କିm ତା,ର େଦଶେପ�ମ ତା,ର ନି.ା ସାହସିକତା ତା'ର ଚିର ପାେଥୟ 

େହବ।ବୀର ସkାନର ପ�ସବିନୀ ମାତା ରୂେପ େସ ନିଜକୁ ଧନ� ମେନକରିବ। 
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ପି�ୟ,ା ସାହୁ 

ତୁମ ପାଇଁ ଚିଠିତୁମ ପାଇଁ ଚିଠିତୁମ ପାଇଁ ଚିଠିତୁମ ପାଇଁ ଚିଠି    
 ଧଇଁସଇଁ େହାଇ ଯାଉଥାଏ अବିନାଶ। ଆଉ ଟିେକ େଡ଼ରି 

େହାଇଥିେଲ ବସ୍ ଚାଲି ଯଇଥାkା। ଯା େହଉ ସିଟ୍ େଟ ମିଳିଗଲା େସ 

ପୁଣି େଡ଼ାର୍ ପାଖେର। ଶାkିେର ବସିଲା अବିନାଶ। ଏଇ କମ�ମୟ 

ଜୀବନେର େକେତେବେଳ ଫୁରସତ୍ ମିଳୁଛି େଯ ଟିେକ ବସିବାପାଇଁ 

େତଣୁ େସ ଭାବିଥିଲା ଆଜି େସ ଘରକୁ ବସ୍ େର ହW ଯିବ। अତିକମେର 

ଘେର ପହ|ିବା ଯାଏ ତ ବସି ପାରିବ। ଘେର େକାଉ କାମର अଭାବ କି 

ପହ|ୁ ପହ|ୁ ବାପା କାମର ଲ^ା ଲି�୍  ଶୁେଣଇ େଦେବ। େବାଉର ତ 

େକେତ अଭିେଯାଗ ଥିବ ବାପା, ବିରୁ�େର ଖାଇବା େବେଳ ପାଖେର 

ବସି କହିବ। େବାଉର ଏମିତି େଛାଟ େମାଟ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରୁ 

କରୁ ଛୁଟି ସରିଯାଏ। 

 ବାସ୍ ତା’ପେର ରୁଟିନ୍ ଜୀବନର ଆରn ସବୁଦିନ ସକାଳ େହେଲ 

ନିତ�କମ� ସାରି ଖାଇକି अଫିସ୍ ଯାअ େଫରୁ େଫରୁ ରାତି। 

େକେତେବେଳ ସମୟ ମିଳୁଛି େଯ ନିଜ ସହ ଟିେକ କଥା େହବାକୁ। 

 ମେନ ପଡ଼ିଯାଉଛି अବିନାଶର ପୁରୁଣା ଦିନ। କେଲଜେର ପଢ଼ିଲା 

େବେଳ ସବୁଦିନ ବସ୍ େର ଯାଉଥିଲା। କେଲଜେର ପହ|ିଲା େବଳକୁ 

अ� େଗାରା ମୁହଁଟା ତାର କଇଁଥା ବାଇଗଣ ପରି ଦିେଶ। େକେତ ବିରo 
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ଲାଗୁଥିଲା େସଇ ସବୁ ଦିନ େତଣୁ ଚାକିରୀ ଜୀବନର ଆରnରୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଥିଲା 

अବିନାଶ। 

 ଆଗ �େପଜେର ବସ୍ अଟକିଲା। େଛାଟ ପିଲାଟି ଖବର କାଗଜ ବିକୁଥିବାର େଦଖି 

अବିନାଶ ଓଡ଼ିଆ ଖବର କାଗଜ କିଣିଲା। େସଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ରବିବାରର ସ ତ� 

ପୃ.ା ଆେଡ଼ ଟିେକ ଆଖି ବୁେଲଇ ଆଣିଲା।କେଲଜେର ପଢ଼ିଲା େବେଳ अବିନାଶ କବିତା 

େଲଖୁଥିଲା ମାତ�  ଏେବ େପପର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହW। ରବିବାରର ପୃ.ାେର 

अେନକ ଗପ ଓ କବିତା �ାନ ପାଇଥିଲା। अବିନାଶର ଦୃ�ି  अଟକିଗଲା ତୁମ ପାଇଁ ଚିଠିର 

ଏକ ]n ନିକଟେର। ଆଜିକାଲି େମାବାଇଲ୍ ର ଦୁନିଆେର ଏମିତି ଖବର କାଗଜେର 

ଚିଠିଟିଏ କିଏ େଲଖିଛି ମେନ ମେନ ଟିେକ ହସିଲା ମଧ�। 

 େସଇ ଚିଠିର ଆରn ଶ¨ରୁ ହW अବିନାଶର େଦହ େରାମା|ିତ େହାଇ ଉଠିଲା କାରଣ 

େସଥିେର େଲଖାଥିଲା ହୃଦୟର ସାଥୀର अଭି ଏଇ ନଁାେର ତାକୁ ବି େକହି ଜେଣ ସେ^ାଧନ 

କରୁଥିଲା େତଣୁ अବିନାଶ ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ଚାଲିଲା। 

 ସମୟର େଘାଡ଼ା ଦଉଡ଼େର ଭାଗ େନଇ ଦଉଡୁ ଦଉଡୁ ମଁୁ େକେତେବେଳ ହାରିଗଲି 

ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ତେମ ଜିତିଗଲ େବାଲି ପଛକୁ େଫରି ଚାହWଲନି। ଆଜି ଭାବିେଲ 

ଆ�ଯ�� ଲାଗୁଛି େକମିତି ନାମହୀନ, ସଂ�ାହୀନ, ସ"କ�ବିହୀନ ସ"କ�ଟିଏ ମଁୁ ଗଢ଼ିଛି। 

େକମିତି ଏେତ େପ�ମକୁ ମଁୁ େମା ଛାତି ତେଳ ଆଜି ବି ସାଇତି ରଖିଛି। ତେମ େବାେଧ 

ଭୁଲିସାରିବଣି अଭି େସ ଦିନର େସଇ ବଷ�ା ଭିଜା, ତୁେମ ଜିଦି କରିଥିଲ େମା ମୁହଁ ରୁ 

େଗାଟିଏ ଇ�ିତ କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିm ମଁୁ ତୁମର େସଇ ଇ�ିତ କଥାଟି କହିନଥିଲି 

କାରଣ େମା ଜାଣିବାେର େପ�ମକୁ ଜେଣଇବାର ଆବଶ�କତା ପେଡ଼ନି। େପ�ମ ତା’ର 
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ସୁରଭିେର ଦୁନିଆକୁ ମହକାଇ େଦବ। େତଣୁ େସଇ ଇ�ିତ କଥାଟି କହିନଥିଲି ତେମ କିm 

ମେତ ଭୁଲ୍ ବୁଝିଲ କହିଲ ମଁୁ େଗାେଟ ନିq�ୟୀ ଝିअଟିଏ େକେବ କାହାକୁ େପ�ମ କରିପାରିବିନି 

କିm ତେମ ଜାଣିନଥିଲ अଭି ମଁୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ରାତିର अfାେର अବଶ ଆଖି େଯାଡ଼ିକ 

ମୁଦି େହାଇଗଲା ପେର ତୁମକୁ ହW ସ�ପ�େର େଖାଜୁଥିଲି। ରାତି ଯାଇ ସକାଳ େହଲା ପେର 

ସୁେନଲି କିରଣେର ଭିଜି ଭିଜି ତୁମରି େମେସଜକୁ अେପeା କରୁଥିଲି। େମା େମାବାଇଲ୍ 

େଯେତେବେଳ ବି ରିଂଗ ହୁଏ େମା ଭାବନାେର ତୁେମ ହW ଆସିଯାअ अଭି। ଏମିତି ଲାେଗ 

େଯମିତି ତୁମର େମେସଜ ଓ େଫାନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ େମା େମାବାଇଲ୍ ଚୁoିବ� େହାଇ 

ସାରିଛି। େତେବ ଏସବୁ କଣ େମା ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ?  

 ତମର ଓ େମାର ଭଲ ପାଇବା ଭିତେର େକବଲ ଏତିକି ଫରକ ଥିଲା କି ତେମ ତମ 

ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲ, ପ�ମାଣ କରୁଥିଲ ଆଉ ମଁୁ େମା ଭଲ ପାଇବା ଭିତେର 

ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲି, ପ�କାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି।  

 ତମର ମନ अଛି ନା अଭି, ମଁୁ େକେବ ପାକ� ଯାଏନି େଦଖା କରିବାକୁ କି ସାଂଗ େହାଇ 

େସଲଫି ନିଏନି େବାଲି ତେମ େକେତ अଭିମାନ କର ଆଜି ମଁୁ ବୁଝୁଚି ତେମ ସତ ଭଲ 

ପାଇବାର ପ�ମାଣ େଦଉଥିଲ ସତ କିm େସ ଭଲ ପାଇବାେର ସ ାଥ� ଥିଲା, ପ�ତିଦାନର ଆଶା 

ଥିଲା େସଥି ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ତୁମ ଭାବନାଠାରୁ अେନକ ଦୂରେର। କିm େମାେତ େଦଖ 

େକେବ ମଁୁ ନିେରାଳାେର ତୁମ ସହ କଥା େହାଇନି କି ହାତେର ହାତ ଛpି ପାକ� କି^ା 

ମpିରେର ବୁଲିନି ତଥାପି େକେତ ଭଲ ପାଇବା अଛି େମା ହୃଦୟର ନିଭୃତ େକାଠରୀେର। 

େଗାଟିଏ ମୁହୂ\� ବି ତୁମକୁ େମା ଭାବନାରୁ ଆଜି ବି अଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି।  

 ହଁ अଭି, କାଲି ପରି ଲାଗୁଛି େସଦିନ ପରୀeା ପେର କେଲଜ ଜୀବନର େଶଷ ଦିନ 
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ଥାଏ। ତେମ ହଠାତ୍ ଆସି ପଚାରିଲ ନିହାରିକା େମାେତ ତୁମ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବ? 

େମାର अବ�ା ସାଘାଂତିକ େହାଇଗଲା େଗାେଟ ପେଟ େମା ହୃଦୟର ଉ\ର ଥିଲା ହଁ ଆର 

ପେଟ ଓଠ ମେତ ବାଧ� କରୁଥିଲା ନା କହିବା ପାଇଁ। ମିଛ ପ�ତିଶ��ତି େଦଇ ମଁୁ ତୁମକୁ 

ଠକିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। େପ�ମର େସଇ ଶ¨େର କଳଂକଟିଏ ସାଜିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି କାରଣ 

ମଁୁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମ ପରିବାର େକେବ ବି େମାେତ ତୁମ ଜୀବନସାଥୀ ଭାେବ ସୀକୃତି େଦବନି 

େତଣୁ ମଁୁ ସିEତ ହାସର ସହ ଉ\ର େଦଇଥିଲି ଜୀବନ ସାଥୀ େହଇପାରିବି କି ନା ଜାଣିନି 

କିm ତେମ ତ େମା ହୃଦୟର ସାଥୀ େହାଇ ସାରିଛ अଭି।  

 େମା ଉ\ରର अଥ� ତେମ କଣ ବୁଝିଲ ତେମ ଜାଣିଥିବ अଭି। ରାଗ ତମ୍ ତମ୍ େହାଇ 

ଚାଲି ଯାଉଥାअ ଆଉ ମଁୁ ତୁମକୁ ମେନଇବାକୁ ବାର^ାର େଚ.ା କରୁଥାଏ କିm ଜାଣିନଥିଲି 

ସତେର ତୁମକୁ ମେନଇ ପାରିବିନି େବାଲି। ତେମ େସ ଦିନ ଏମିତି ରାଗିଲ େଯ ଆଉ 

େକେବ ବି େଫାନ୍ କରିନ। ମଁୁ ମଧ� ବଦ୍ ରାଗୀ ଝିअଟିଏ ସବୁେବେଳ ତୁମ େଫାନ୍ ଆଉ 

େମେସଜ୍ ର अେପeାେର ଥାଏ ସତ କିm ନିଜ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ନିଜ ଆଡୁ େକେବ େଫାନ୍ 

କରିନି।  

 ଆଜି େଦଖ ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ିଗଲା। ତେମ अଛ ମଁୁ अଛି କିm अଭିମାନର 

ପାେଚରୀଟିଏ ଗଢ଼ି େହାଇଯାଇଛି। ମଁୁ ବି ଚାହୁଁନି ତୁେମ, ତୁମ अଭିମାନ ଭାଂଗି େମା ପାେଖ 

ହାରିଯାअ। ମଁୁ େମା ପରାଜୟକୁ ସ ୀକାର କରି ଇତିମଧ�େର अେନକ ଥର େଫାନ୍ କରିବାକୁ 

େଚ.ା କରିଛି। ତୁମର େସଇ ପୁରୁଣା ଠିକଣାେର अେନକ ଥର ଚିଠି େଦଇଛି। ପ�ତିଥର 

ହାରିଯାଇଛି କାରଣ ତେମ େବାେଧ ତୁମ ହୃଦୟରୁ େସଇ ସବୁ ପୁରୁଣା ସE �ତିକୁ କାଢ଼ି ରା]ା 

କଡ଼କୁ ଫିଂଗି ସାରିଛ। ତୁମ ନ^ର ବp ଥାଏ, ତୁମ ପୁରୁଣା ଠିକଣାରୁ ଚିଠି େଫରି ଆେସ।  
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 ତେମ ସବୁେବେଳ କହୁଥିଲ ନା अଭି ତମ ସତ େପ�ମ ଏକ ତରଫା େବାଲି, େସଇ 

େପ�ମ ଦୁଇ ତରଫାରୁ ଥିଲା ମାତ�  ତେମ େକେବ ବୁଝିବାକୁ ଚ�ା କରିନ େକବଳ ପ�ମାଣ 

ସାଉଁଟିବାେର ବ�] ଥିଲ। େପ�ମ କଣ ଜ�ାମିତିର େକଉଁ ଉପପାଦ� େହାଇଛି େଯ ତାକୁ 

ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜୀବନେର ତୁମ ସହ େକେବ େଭଟ େହାଇପାରିବନି 

େବାେଧ େତଣୁ ଆଜି ମଁୁ ଏଇ ମାଧ�ମଟିଏ ବାଛିଚି। େମାର ଚିଠିଟି ତୁମର ନଜରବpୀ େହଉ 

କି ବା ନ େହଉ େମାର ଦୁଃଖ ନାହW। ଏଇ ସମାଜେର ତୁମ ଭଳି अେନକ େଲାକଥିେବ 

େଯଉଁମାେନ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ अନ�କୁ େଦାଷାେରାପ କରୁଥିେବ अkତଃ 

େସମାେନ ତ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିପାରିେବ। 

 ଇତି 

 ବିରହର ନିଆଁେର ଜଳୁଥିବା  

 ନିହାରିକା 

 अବିନାଶର େଦହର ଝାଳ ଆଖିର ଜଳ ଏକାକାର େହାଇ ଯାଇଥାଏ। େକମିତି ଭୁଲି 

ପାରିଲି ନିହାରିକାର େସଇ ନିରିମାଖି ମୁହଁ ଆଉ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ନିରୀହ ଆଖିକୁ। େକମିତି 

େପାଛିେଦଇ ପାରିଲି ହୃଦୟର କା©ରୁ ନିହାରିକାର ନଁାକୁ। ହଁ ପ�ାଇେଭଟ୍ ଚାକିରୀର 

ବ�]ତା ଭିତେର ସମୟ ପାଇନି େପ�ମ କରିବାକୁ ମାତ�  େସଇ ବ�]ତା ଭିତେର ଖଂଡ଼ି ଉଡ଼ା 

େଦଉଥିବା ସପନମାନ,ୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇନି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିପାରିନି, ଭୁଲି ପାରିନି 

ପିଲାଦିନର ସାଂଗମାନ,ୁ, େହେଲ ଯାହାକୁ ଦିେନ ନିଜ ଠାରୁ େବଶି ଭଲ ପାଉଥିବାର 

ପ�ମାଣ େଦଉଥିଲି େକମିତି ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିଲି। କିm ନିହାରିକା େଯ େକେବ ବି କହିନି 

ଭଲପାଏ େବାଲି। ତା େପ�ମର ପ�ମାଣ େଦବାକୁ ଚାହWନି େସ କିm ତାର ପ�ତିଟି ନିଶାଶେର 
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अବିନାଶର ନଁା େନଉଛି। ଚିଠି ଖେw େଦବାପାଇଁ େକେତ ମାଧ�ମ େଖାଜିଛି। େତେବ କଣ 

େମା ଭଲ ପାଇବା ସତେର ସ ାଥ� ରହିତ ଥିଲା? 

 ଏମିତି ହଜାେର ପ�ଶ�ର ଭିଡ଼ ଭିତେର ନିଜର େପ�ମକୁ େଖାଜୁଥାଏ अବିନାଶ। ବସ୍ 

ଆସି ଗଁା �େପଜ୍ େର ପହଁଚି ସାରିଥାଏ। अବିନାଶ ଗଁାେର ପହଁଚି ମଧ� ଘରକୁ ଗଲାନି 

େସଇ �େପଜ୍ େର अେପeା କରିଲା ନିହାରିକାର ଗଁାକୁ ଯାଉଥିବା େକଉଁ ଏକ ବସ୍ କୁ। 

ମେନ ମେନ ଧନ�ବାଦ େଦଉଥାଏ େସଇ ଓଡ଼ିଆ େପପର୍ ଟିର େସଇ ତୁମ ପାଇଁ ଚିଠିର 

]^ଟିକୁ। 

 

ସାହାନିୟାଜପୁର , କଟକ 
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ସମି�ତ ସତ�ପ�କାଶ 
ମିଶ�  

ପ�ତିକି� ୟା ପ�ତିକି� ୟା ପ�ତିକି� ୟା ପ�ତିକି� ୟା     
 େଦବାଶିଷ ବାବୁ ଦଶହରା ଛୁଟିେର ମା’,ୁ େଭଟିବାକୁ 

“ଜରାନିବାସ”କୁ ବାହାରିେଲ। ସାନ ଝିअ ରଶିEତା ବି େଜେଜମା,ୁ 

େଦଖିବାକୁ ଜିଦ ଧରିଲା। େତଣୁ େସ ବାଧ� େହାଇ ତାକୁ ସାଥିେର 

େନଇଗେଲ। ରଶିEତା େକp� ୀୟ ବିଦ�ାଳୟେର ପ|ମ େଶ�ଣୀେର ପେଢ଼। 

ଭାରି େମଧାବୀ ପିଲାଟିଏ।  

 େଦବାଶିଷ ବାବୁ ମା’, ସା�େର କଥାବାତ�ାେର କିଛି ସମୟ ମ·ି 

ରହିେଲ। ରଶିEତା ମଧ� େଜେଜମା,ୁ କୁେ�ଇ ଧରି େକାଳେର ବସି 

ରହିଲା। େଜେଜମା, ଆଖିର ଲୁହ ରଶିEତାକୁ ବିବ� ତ କରି ପକାଉଥିଲା। 

େଫରିବା ବାଟେର ରଶିEତା ପାପା,ୁ ପଚାରିଲା, “ପାପା, ପାପା, େଜେଜମା 

ଆମ ଘେର ରହିେଲ अସୁବିଧା କ’ଣ?” େଦବାଶିଷ ବାବୁ ଝିअକୁ 

ବୁେଝଇେଦେଲ, “ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାେନ ଜରାନିବାସେର ରୁହkି। େସଠାେର 

ତା, ବୟସର ବହୁ େଲାକଥା’kି। େସମାେନ ପୁରାଣ ପାଠ, େଯାଗ, 

ଧ�ାନ ସହ ହସଖୁସିେର ସମୟ ବିତାଇଦିअkି।” ରଶିEତା ପାପା,ୁ 

କହିଲା, “ପାପା, ଏଠାେର ତ ଏୟାର କwିସନର ନାହW ଏଲ ସି ଡି ଟିଭି 

ମଧ� ନାହW। େଜେଜମା,ୁ ବହୁତ अସୁବିଧା େହଉଥିବ। କାର 

ଚେଲଇବାେର ବ�] ଥାଆkି େଦବାଶିଷ ବାବୁ। ରଶିEତା ତା, ପାଖ 
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ସିଟେର ବସିଥାଏ। ରଶିEତା ପୁଣି ଡାକିଲା ପାପା, ପାପା, ମଁୁ ତୁମକୁ ପ�ମିଜ୍ କରୁଛି ମଁୁ ବଡ 

େହେଲ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ ହାଇ ଫାଇ ଜରାନିବାସେର ରେଖଇବାର ବ�ବ�ା କରିବି, 

େଯଉଁଠି ଏଲ ଇ ଡି ଟିଭି, ଏସି, ଜିମ, ସି�ମିଂ ପୁଲ, ଗାେଡ�ନ ଆଦି ସବୁ ପ�କାରର ସୁବିଧା 

ଥିବ। “ଆଉ ଶୁଣ ପାପା ତୁମ ପାଇଁ େଗାେଟ େରାବଟ ଝିअେଟ କିଣିେଦବି ଯିଏ ତୁମର 

େଦଖାଶୁଣା କରିବ। କାରଣ ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟାଇମ େଦଇପାରିବିନି।” 

ଝିअ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି େଦବାଶିଷ ବାବୁ, ମୁହଁଟା ବିଷ$� େହାଇଗଲା। ହଠାତ େସ କାର 

ଚେଳଇବା ବp କରିେଦେଲ। େସ େକବଳ ଝିअର ମୁହଁକୁ अପଲକ ନୟନେର ଚାହW 

ରହିେଲ  

 

ଈ େମଲ ଠିକଣା : sambitsm1987@gmail.com 

ଗୁଡିଆନାଳୀ, େଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା, ୭୫୯୦୦୧  
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ସୁଷମା ପରିଜା 

ସୁକନ�ାସୁକନ�ାସୁକନ�ାସୁକନ�ା    
 ଟିକିଏ ଛାଇ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା େବେଳ ଟମିର ଉ�ଟ 

ଚି�ାରେର ନିଦ ଭା�ିଗଲା େବୖ{ବୀ,ର। ଭୟାତୁର େହାଇ ଖଟଟି 

ଉପେର ଉଠି ବସିେଲ େସ। େକହି େବାଧହୁଏ େଗଟ୍ େଖାଲି ହତା 

ଭିତେର ପଶିଲା କି କ'ଣ। ପାଦ ଶ¨ଟି ଘରର ଗ�ୀଲ୍ େଗଟ୍ ଯାଏଁ ଆସି 

ପୁଣି େଫରିଯିବାର अନୁଭବ କେଲ େବୖ{ବୀ। अନୁମାନ କେଲ େବାେଧ 

ଚିଠିପତ�  େନଇ େପା�ମ�ାନ୍ ଟି ଆସିଥିବ ଗ�ୀଲ୍ େର ଲାଗିଥିବା 

ଡାକବାÅେର ପକାଇ େଦଇ ଯାଇଥିବ। ଘରକୁ େକହି ବାହାର େଲାକ 

ପଶିବାର େଦଖିେଲ ଏମିତି କାନଫଟା ଚି�ାର କେର ଟମି। ପୁअ େବାହୂ 

अଫିସ୍ କୁ ଏବଂ ପିଲାମାେନ ;ୁଲ୍ କୁ ବାହାରି ଗଲା ପେର ଘେର େକବଳ 

େବୖ{ବୀ ଆଉ ଟମି। ଦିନସାରା ଏମିତି ତୁହାକୁ ତୁହା ଟମିର ଉ�ଟ 

ଚି�ାର ଆଉ େମ|ାଏ ଖାଇ େଗାଡାଉଥିବା ନୀରବତାକୁ େନଇ 

େବୖ{ବୀ,ର ଜୀବନ। ଗଁା େର ଥିବା େବେଳ ଏଇ ଜୀବନଟା େମାେଟ 

ବାଧୁ ନଥିଲା େବୖ{ବୀ,ୁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଭଳି ଜୀବନଧାରଣ 

କରୁଥିେଲ େସ । ଜନE ରୁ େଗାଟିଏ ଆଖି ହରାଇଥିବା େବୖ{ବୀ,ର 

ବିବାହ େହାଇଥିଲା ମଧୁପୁର ଗଁାର େଗାେଟ ଜମିଦାର ଘରର େଯୗଥ 

ପରିବାରେର। ପତ� ୀହରା ହୃଦାନp ରାୟ, ଦି� ତୀୟା ପତ� ୀ େହାଇ େସ 
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ଆସିଥିେଲ ସ�ାମୀ,ର ଚାେରାଟି ସାନ ସାନ ପିଲା,ର ଦାୟିତ�  େନବା ଲାଗି। ଘେର ଚାକର 

ବାକର ମଲିୂଆ ପାଣିଆ,ର अଭାବ ନଥିଲା। ଆଖିଟିଏ ନଥିେଲ ମଧ� ଚାଷବpୀ ଘରର 

ସବୁ କାମଦାମ ସୁରୁଖୁରୁେର ଚେଳଇ େନଇଥିେଲ େବୖ{ବୀ। ସମୟକ�େମ େଗାଟିଏ ପୁअ 

ଏବଂ ତିେନାଟି ଝିअ,ୁ ଜନE  େଦଇଥିେଲ। ହୃଦାନp, ସାନଭାଇ େପ�ମାନp,ର େକହି 

ସkାନ ସkତି ନଥିେଲ। େତଣୁ େପ�ମାନp, ପତ� ୀ ମାଧବୀ ମଧ� େସଇ ପିଲା, େସବା 

ଶୁଶ��ଷା କରିବା ସହିତ େବୖ{ବୀ,ୁ ଭଉଣୀଟିଏ ଭଳି େଦଖୁଥିେଲ। ପିଲାମାେନ ମାଆଠାରୁ 

ଖୁଡୀକୁ େବଶୀ ଆଦରି େନଇଥିେଲ। େକେଡ ଆନpେର କଟି ଯାଉଥିଲା େସ ଦିନସବୁ। 

ସୁଖର ଦିନ ଗୁଡିକ ପାଣି ପରି େବାହିଯାଏ। ଚାରିଟା ଦିନ ଜରେର ପଡି ଆଖି ବୁଜିେଲ 

ହୃଦାନp। ଡକା ହକା େହଲା ଭଳି ଛअଟା ମାସେର ଚାଲିଗେଲ େପ�ମାନp। ଏକୁଟିଆ 

ପଡି ଗେଲ େବୖ{ବୀ ଆଉ ମାଧବୀ। 

 ପର ଲଗା ଚେଢଇ ପରି କ�େମ କ�େମ ପିଲାମାେନ ବଡ େହେଲ। ଝିअମାେନ 

ବାହାେତାଳା େହାଇ ଚାଲିଗେଲ ନିଜ ନିଜର ସଂସାର କରିବା ଲାଗି। ପୁअମାେନ ବି 

ପାଠଶାଠ ପଢି ଚାକିରୀ ବାକିରୀ କରି ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ଧରି ବାହାରି ଗେଲ ଘରୁ। 

ସାନଭଉଣୀଟି ପରି ଦୁଃଖସୁଖେର ସାଥୀ େହାଇଥିବା ସାନ ଯାଆଟି େରାଗେର ପଡି 

େସପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପେର ଘେର ସଂପ$ୂ� ଏକା େହାଇପଡିେଲ େବୖ{ବୀ। ବୟସ ଭାର 

ଠାରୁ ଚିkାର ଭାର ବଳି ପଡୁଥିଲା। ବଡପୁअ ରେମଶର େଗାଟିଏ େରାଜଗାର ନିअ¤ିଆ 

େହଉଥିଲା ଏେତ ବଡ ପରିବାରଟି ଚେଳଇବା ଲାଗି। ତା'ର ନିଜର ଆଠ ଆଠଟା ପିଲା, 

ସହିତ ଘରର ସଂପ$ୂ� ଖ�� ତୁଲାଇବାକୁ ଖୁବ୍ କ� େହଉଥିଲା େତଣୁ ମଝିେର ମଝିେର 

ନାରୀ ମହଲେର ଖିଟ୍ ଖାଟ୍ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ପଛ ମାଆଟି -ାରା ପ�ତିପାଳିତ େହାଇଥିବା 
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ବଡପୁअଟି ପ�ାଣପେଣ େଚ�ା କରୁଥାଆkି ପଛ ମାଆ ଏବଂ ତା,ର ପିଲାମାନ,ୁ 

େଦଖାଶୁଣା କରିବା ଲାଗି େହେଲ ପ�ତିକୂଳ ପରି�ିତିେର ତାହା ସnବ େହଉ ନଥାଏ। 

ଏମିତି ମାନସିକ अଶାkି ଭିତେର ଦିେନ ହୃଦ୍ ଘାତର ଶିକାର େହାଇ ପ�ାଣ ହରାଇେଲ େସ।  

ନିଜ ଜନିE ତ ପୁअଠାରୁ ବି अଧିକ େସ�ହ କରୁଥିବା ବଡ ପୁअକୁ ହରାଇ େବୖ{ବୀ,ର ଆଖିରୁ 

ଲୁହ ଶୁଖୁ ନଥିଲା। ତା,ର େଶଷ ଆଶାବାଡ଼ିଟି ଭା�ି ଯାଇଥିଲା। େଗାଟିଏ ଆଖି ତ ଜନE ରୁ 

ନଥିଲା ଏେବ କାpି କାpି ତା,ର ଆର ଆଖିଟି ମଧ� ଦୃ�ିଶoି ହରାଇଥିଲା। େସ ଘର 

କାମ ଲାଗି ସଂପ$ୂ�  अସମଥ� େହାଇ ପଡିଥିେଲ। କହିବାକୁ ଗେଲ ଘର ପାଇଁ अେଲାଡା 

େହାଇ ପଡିଥିେଲ। ଏଇ ପରି�ିତିେର ଏେବ ନିଜର अନିgା ସେ\�  ମଧ� େବୖ{ବୀ,ୁ ବାଧ� 

େହାଇ ସାନପୁअ ସହିତ ରହିବା ଲାଗି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ରାଉରେକଲା। 

 ସାନ ପୁअ ବିଭାସ ଥିଲା �ିଲ୍ ପ�ା¤ର ଜେଣ ପଦ� अଫିସର। ତା'ର ¦ୀ ମଧ� 

େସଠାେର େଗାଟିଏ ଉ� ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲା। େଗାଟିଏ ଝିअ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁअକୁ େନଇ 

ତା,ର ସଂସାର ଖୁବ୍ ଆରାମେର ଚାଲିଥିଲା। ବାହାଘରର ପରଠାରୁ ଗଁାରୁ ବିଭାସ,ର  

ଭଉଣୀ ମାନ,ୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଣି ପାଖେର ରଖି ପଢାପଢି କରାଉଥିେଲ। େସମାେନ 

ପଢାପଢି କରିବା ସହିତ ତା,ର ପିଲାମାନ,ର େଦଖାଶୁଣା କରୁଥିେଲ େତଣୁ ପାଟ� 

ଟାଇମ୍ େମଡ୍ େର କାମ ଚଳିଯାଉଥିଲା େସମାନ,ର। ଭଉଣୀମାେନ ବାହାେତାଳା େହାଇ 

ଚାଲିଗଲା େବଳକୁ ପିଲାମାେନ ଟିେକ ବଡ େହାଇ ନିଜ କାମ ନିେଜ କରିବାକୁ ଆରn 

କରିଥିେଲ। 

 କିm ଏେବ ମାଆ ଆସିଲା ପେର ସବୁ अସୁବିଧା। ପାଟ� ଟାଇମ୍ େମଡ୍ ଟି ଯଥାରୀତି 

ସକାଳୁ ଥେର ଏବଂ ସf�ାେର ଥେର ଆସି ବାସନ ମଜା, ଝାଡୁେପାଛା କାମ କରୁଥିଲା। 
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େରାେଷଇଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଦୁଇ ଓଳି ପାଇଁ େରାେଷଇ କରି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ଦିନ 

ଯାକ ଘେର େକବଳ ଟମିକୁ ଛାଡି ଆଉ େକହି ରହୁନଥିେଲ। ଗାଆଁ ଘେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ 

େଲାକ, ଗହଳି ଭିତେର ଚଳି ଆସିଥିବା େବୖ{ବୀ ସହରର ଏଇ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନେର 

अଣନିଃଶ�ାସୀ େହାଇ ପଡୁଥିେଲ। 

 ବିରାଟ ବ�ଳା, ଦାମୀ କାର୍ ଆଉ अପଯ��ା� ଐଶ�ଯ��ର अଧୀଶ�ର ପୁअଟି କିm ଥିଲା 

ମାଆ ପ�ତି  ସ"ୁ$� ଉଦାସୀନ।  କାରଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ େସ ତା,ର େଯୗଥ ପରିବାରେର 

ଖୁଡୀ ତା’ର ଲାଳନପାଳନ କରିଥିେଲ। ନିଜର ଚାରି ସkାନ, ସେମତ ମାଆଟିର ଆହୁରି 

ଚାେରାଟି ସkାନ ଥିେଲ। େସମାନ,ର େଦଖାଶୁଣା କରୁ କରୁ ମାଆଟି ହୁଏତ ପଯ��ା� 

ସମୟ େଦଇ ପାରିନଥିଲା ନିଜର ସkାନଟିକୁ। େସଥିଲାଗି ମାଆ ପାଇଁ ପୁअର ମନେର 

ଦାୟିତ� େବାଧ ଥିଲା ସିନା ମାତୃତ� ର ଆକଷ�ଣ ନଥିଲା। େଯୗଥ ପରିବାରେର କ\�ବ�ର 

-ାହିେର ବାଧ� େହାଇ ପୁअଟି ମାଆ,ୁ ଗଁାରୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖେର ରଖିଥିଲା ସିନା ତା'ର 

ପରିବାର ମାଆଟିକୁ ପାଖେର ରଖି ଉପଯୁo ରeଣାେବeଣ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁ ନଥିେଲ। 

େବୖ{ବୀ ତା,ୁ େଗାଟିଏ अନାବଶ�କୀୟ େବାଝ ଭଳି ମେନ େହଉଥିେଲ।  

 ଘେର ଟମି ଥିଲା ସଭି,ର ପି�ୟପାତ� । େସ ମଣିଷ ଭଳି ଘେର ସବୁଆେଡ ଚଳପ�ଚଳ  

କରୁଥିଲା, ତା' ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ଲାଗି ସ�ତ� ସାବୁନ, ଶାେ"ା, ତା'ର ଖାଇବା ଲାଗି ସ�ତ�  

ବ�ବ�ା ଥିଲା, େଶାଇବା ଲାଗି ସ�ତ� ଖଟ େଶଯ କ^ଳ ଥିଲା। ପୁअେବାହୂ ଆଉ 

ପିଲାମାେନ ଘେର ପଶିବା eଣି ଆଗ ସରାଗେର େଖାଜି ପକାଉଥିେଲ ଟମିକୁ। େସମାନ,  

େକାଳେର େସ ସବୁେବେଳ ବସି ରହୁଥିଲା, ଶ��ାେର ଚାଟି ପକାଉଥିଲା େସମାନ,ୁ। ଗଁାେର 

ଥିବା େବେଳ କୁକୁରକୁ ଛୁଇଁେଲ ଆଉଥେର ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ନକେଲ ଘେର ପଶୁ ନଥିେଲ 
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େବୖ{ବୀ,  କିm ଏଠାେର ଟମି ସହିତ ତା,ୁ ସବୁେବେଳ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବ�ଳାର 

େଗାଟିଏ କଣିକିଆ ଘେର ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା,ୁ। ଘର ଭିତେର ଥିଲା ଆଟାଚ୍  

ଲାଟି�ନ୍ ଆଉ ବାଥ୍ ରୁମ୍। ପ�ଥେମ ପ�ଥେମ ଆସିଲା େବେଳ ଟିେକ अସୁବିଧା େହଉଥିେଲ ବି 

ଧୀେର ଧୀେର େସ अଭ�] େହାଇ ଯାଇଥିଲା अwାଳି अwାଳି ନିଜର ନିତ�କମ� କରିବା 

ଲାଗି େସଇ ନି��� ଇଲାକାଟିେର। ସକାଳ ଜଳଖିଆ େଦଲା େବେଳ େବାହୂ ଆଉ େଗାଟିଏ 

ହଟ୍ େକସ୍ ଭିତେର ମଧ�ାହ�  େଭାଜନ ରଖି େଦଇ ଯାଉଥିଲା। ପାଖେର ରଖାଯାଇଥିବା 

େଟବୁଲ୍ ଉପେର ଥୁଆ େହାଇ ରହୁଥିଲା ଥାଳି ଗ�ାସ୍ ଆଉ ପାଣି େବାତଲ।  

 ବାସ୍ ଦିନ ନअଟା େବେଳ ସମେ] ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ କାମେର।  

 ତା'ପେର ସf�ାେର ସମେ] ସା� େହାଇ େଫରିଆସିଲା ପଯ��k େସ ବିରାଟ 

ବ�ଳାେର ଚାେଲ ଟମିର ରାଜୁତି। ରାଜାଧିରାଜ ଭଳି ବ�ଳାର ଭିତେର ବାହାେର ଘୁରି 

ବୁଲୁଥିବା ଟମି अଜଣା େଲାକଟିଏ େଦଖିେଲ େଭାଃ େଭାଃ କରି ଚି�ାର କରି କ"ାଉଥାଏ। 

ବାହାର େଲାକ,ୁ ଭୟ ଲାେଗ କି ନାହW େକଜାଣି େବୖ{ବୀ,ର େଦହ ଶୀେତଇ ଯାଏ 

ଭୟେର। ସବୁେବେଳ ମେନ ହୁଏ ଏଇ ଟମି ଆସିବ ଆଉ ଝା"ି ପଡିବ ତା, ଉପେର। 

ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ପେକଇବ ତା,ୁ୍। ଆନpେର ସକାଳୁ ବଟର୍ ଦିଆ େବ�ଡ୍ ଚାକୁ ଚାକୁ 

କରି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଚାଟି େଦଇଯିବ ତା,ର ହାଡ ମାଂସର ଟୁକୁରା ତକ। 

 अେନକ ଥର େସକଥା ପୁअକୁ କହିବାକୁ ବାହାରି ଥିେଲ ବି ପିଲାମାନ, ଟମି ପ�ତି 

ଥିବା େସ�ହ େଦଖି ଚୁପ୍ ରହିଥାଆkି େସ। କାେଳ କିଏ ଖରାପ ଭାବିେବ କି ଓଲଟା ଦି' 

ଚାରି ପଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ େସଇ ଭୟେର।  

 ଦିନକୁ ଦିନ ଟମିର ଭୟ ଗ�ାସ କରି ଚାଲିଥାଏ ତା,ୁ। ଶରୀର ରୁଗ୍ ଣ େହବା ସହିତ 
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ମାନସିକ ଦୁବ�ଳତାବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି େଶଷେର ମାନସିକ 

ବିଷାଦଗ�] େହାଇ ପାଗଳୀ, ଭଳି ଏଣୁ େତଣୁ ଗପିବାକୁ ଆରn କରିଥିେଲ େବୖ{ବୀ।  

 ମାଆ,ୁ ଏମିତି ଗପିବାର େଦଖି ପ�ା¤ ହ�ିଟାଲେର ଆଡ୍ ମିସନ୍ କରି େଦଇଥିେଲ 

ବିଭାସ। ଚିକିdା ଚାଲିଲା କିm କିଛି ଲାଭେହଲାନି। ବିଭାସ ଗଁାକୁ ଖବର େଦେଲ 

େକହିଜେଣ ଆସି େବାଉକୁ େନଇଯାअ, ଯାହା ପଇସାପତ�  ଲାଗିବ ମଁୁ େଦବି, େସଇଠି 

େଗାଟିଏ େଲାକ ରଖିେଦବ ତା'ର େସବା ଶୁଶ��ଷା କରିବ, ଏଠି ତା'ର େଦଖାଶୁଣା 

କରିବାଲାଗି ଆମ ପାଖେର ସମୟ ନାହW କି ପଇସା ପତ�  େଦେଲ ମଧ� େକହି େସମିତି 

େଲାକ ମିଳୁ ନାହଁାkି ତା'ର େସବା ଶୁଶ��ଷା କରିବା ଲାଗି। ଗଁାରୁ ଖବର େଦଲା ପୁତୁରା, 

“ଏଠାେର େମା େବାଉର େଦହ ବହୁତ ଖରାପ ଦାଦା, ଆଗଭଳି ଗଁାେର କାମଧpା କରିବାକୁ 

େଲାକ ମିଳୁନାହଁାkି, ମାଆର େଦଖାଶୁଣା କିଏ େସ କରିବ,  ତେମ ବରଂ ପିଇସିମାନ, 

ଭିତରୁ କାହାକୁ କୁହ, େସ େନଇ ମାଆ,ୁ ରଖm”  

 ପୁତୁରା ପାଖରୁ ନିରାଶ େହାଇ ନିଜର ଭଉଣୀମାନ,ୁ ଖବର ପଠାଇଥିେଲ ବିଭାସ। 

ତିନି ଭଉଣୀ, ମଧ�ରୁ ଦୁଇଜଣ ଶାଶୁ ନଣp ଘେର ମାଆ,ୁ େନଇ େକାଉଠି େକମିତି 

ରଖିବୁ େବାଲି କହି ଦାୟିତ�  ଖସାଇ େଦେଲ ନିଜ ନିଜର ମୁwରୁ। େଶଷେର ମାଆ,ୁ 

ବ|ାଇବାକୁ अ¤ା ଭିଡି ଥିଲା ବଡ ଝିअ େଗୗତମୀ। ସ�ାମୀ,ୁ ସାଥିେର େନଇ ପହ|ିଥିଲା 

ରାଉରେକଲାେର। ହ�ିଟାଲେର ଚିକିdାଧିନ ଥିବା ମୁମୁଷ�ୁ ମାଆ,ୁ ସା�େର ଆଣିଥିଲା 

କଟକ। ଝିअକୁ େଦଖି ସାହସ ବଢିଥିଲା େବୖ{ବୀ,ର। अେନକ ଦିନର ଚିକିdା ଏବଂ 

େଗୗତମୀର େସବା ଶୁଶ��ଷା ପେର ସଂପ$ୂ� ସୁ� େହାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିେଲ େବୖ{ବୀ। 

େଯଉଁ ନକ�କୁwରୁ ଥେର େସ ବାହାରି ଆସିଥିେଲ ପୁନବ�ାର ଆଉ େଫରି ନଥିେଲ େସଠିକି। 
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ଜୀବqଶା ଥିଲା ଯାଏଁ ରହିଥିେଲ ଝିअ ଘେର। େଶଷ ସମୟେର କାେନ କାେନ କହିଥିେଲ 

ଝିअକୁ, ମେଲ ଗଁାକୁ ପଠାଇେଦବୁ େଲା ଝିअ, େସଇଠି େତା ବାପା अଛkି,  େତା ଖୁଡୀ अଛି, 

ମଁୁ େସଇଠି ରହିବି,  େମାର ଆତE ା େସଇଠି ଶାkି ପାଇବ।  

 କିm ସବୁଠାରୁ ଆ�ଯ��ର କଥା େବୖ{ବୀ ପୁअ ପାଖେର ଏେତ ଗୁଡ଼ାଏ କ� ପାଇ 

ଆସିଥିବା ସେ\  ମଧ� ଦିେନେହେଲ କାହାକୁ େସ କଥା ସବୁ କହୁନଥିେଲ କି େକେବେହେଲ 

ଆଖିରୁ ଲୁହ େଟାପାଏ ଗଡାଉ ନଥିେଲ କାେଳ ତା, ପୁअର अମଯ��ାଦା େହବ କି अମ�ଳ 

େହବ େବାଲି। ଝିअ ଚାହWେଲ ବି ବଡଭାଇର ମୁହଁକୁ ଚାହW କିଛି କହି ପାରୁନଥିଲା ସିନା 

ମାଆର କ� ତା'କୁ ସବୁେବେଳ ଶତ ବୃ�ିକର ଦଂଶନ ଭଳି ଜ� ାଳା େଦଉଥିଲା। 

େବୖ{ବୀ, ଝିअ େଗୗତମୀ ମାଆର କଥା ରଖିଥିଲା। େଯେତ ଦିନ ବ|ି ରହିଥିେଲ ସୁଖେର 

ରଖିଥିଲା, େଯେବ େସ ମୃତୁ�ବରଣ କରିଥିେଲ, େନଇ ଯାଇଥିଲା ତା, ଗଁା ମଶାଣିେର 

ସଂ;ାର କରିବାକୁ। ସୁକନ�ା େହାଇ ମାଆର ସବୁ ଇgା ପ$ୂ� କରିଥିଲା େଗୗତମୀ। 

ମାଫ୍�ତ : ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଶାରଳା ଭବନ, େପାତାେପାଖରୀ,  

ନୟାବଜାର, କଟକ, ୭୫୩୦୦୪, ଓଡ଼ିଶା 
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େସୗମ�ା ସୁଚରିତା 
େସଣ 

ଆତ,ଆତ,ଆତ,ଆତ,    
 ରବୀp�  ବାବୁ, ନୂଆ କରି ନିଯୁoି େହାଇଛି ଯାଜପୁର ସହରେର 

ଆଜିର ସମୟେର ବାପା ମା େଖାଜିେଲ ମିଳିଯିେବ ପେଛ େହେଲ ଭଡ଼ା 

ଘର ନୁେହଁ ¦ୀ କବିତା ସହିତ ତା, େଛାଟ ଝିअ ସୁଇଟ ବି ବହୁତ ଖୁସି 

ଥାkି ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆସି अଫିସଠାରୁ ଝିअର ;ୁଲର ଦୂରତା अଧିକ 

େହାଇଗଲା ଝିअ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟଂମ ;ୁଲେର ପେଢ, େହେଲ अଫିସ 

ପାଖେର ଘର ମିଳିେଲ କଣ େହବ ;ୁଲ ପାଇଁ େସ अନ� ଘର 

େଦଖିବାେର ଲାଗି ପଡିେଲ अେନକ େଖାଜିଲା ପେର ଘର ମିଳିଲା 

ଘରଟିକୁ ଆସି ପତି, ପତ� ୀ େଦଖିଗେଲ ଦୁଇଟି େବଡ଼ରୁମ ସହ ବଡ 

ଡ�ଇଂ ରୁମ, େରାେଷଇ ଘର ସହ ବାଥରୁମ ବି ଘରଟି ମନକୁ ପାଇଗଲା, 

େହେଲ ନିହାତି ଶନୂଶାନ ଜାଗାଟା ତିନି... ଚାରି କି.ମି ଗେଲ ଯାଇ 

ମୁଖ� ରା]ା ରବୀp�  ବାବୁ ଭାବୁଥିେଲ େହଉ ସବୁ ସୁବିଧା େଦଖିେଲତ 

େହବନି କିଛି କଥାକୁ ଚେଳଇବାକୁ ପଡିବ 

 ସୁଇଟର ନା େଲଖା ;ୁଲେର େହଇଗଲା अଫିସ ଯିବା ରା]ାେର 

;ୁଲଟା, ବିକ�ମ ବାବୁ ଝିअକୁ େସଇଠି ଛାଡି अଫିସ ଯାଆkି ନୂଆ 

ଘରକୁ ଆସିବ ପା| ଦିନ େହଲାଣି 

 अଫିସର ଲ| ସମୟେର ଆଜି େସଇ େଗାେଟ କଥା ସହରେର 
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େଚାର, ଡକାୟତ, ଆତ, କାଲି ରାତିେର ଜେଣ ଓକିଲ, ଘେର ପଶି ସବୁ ଲୁଟି 

େନଇଛkି, ତା’ସହ େସମାନ,ୁ ଜୀବନରୁ ମାରି େଦଇଛkି ରବୀp�  ବାବୁ, ଛାତିଟା ଧଡ଼ 

କରି େହାଇଗଲା ନିଛାଟିଆ ଜାଗାେର ଘରଟି, ନୂଆ ଜାଗାେର େବଶୀ େଲାକ,ୁ ଚିହି�   

ନାହାkି େସଇଠି  ରହିବା  ବିପଦ ଆଉ େଗାେଟ ଘର େଖାଜିବାକୁ ପଡିବ ଭାବନାକୁ 

अk ଘଟାଇ ଦୁଇଟି ହାତ ତା, କାf ଉପେର ରହିଲା “କିଛି େଗାେଟ ଭାବନାେର अଛkି 

କଣ େହାଇଛି, ଯଦି କିଛି ସମସ�ା ଥାଏ ଜେଣଇେବ ମଁୁ अଛି” अଫିସର ଆଉ ଜେଣ �ାଫ 

ବିଜୟବାବୁ କହିଗେଲ ରବୀp�ବାବୁ ଠିକ କେଲ େଯ କବିତାକୁ ଏ ବିଷୟେର 

ଜେଣଇେବନି ଘେର ପହଂଚି େଦଖkି କବିତା ମୁହଁେର ବିବ�ତର ଛିଟା ଟିଭିେର ନିୟୁଜୁ   

ଚାଲିଛି,  अତିରଂଜିତ ଭାବେର ନିୟୁଜୁ  ରିେପାଟର  ବଖାଣି ଛାଲିଛkି ଡକାୟତମାନ, 

କାରନାମା, େଦଖିେଲ ଭୟର ମାତ� ାଟା ଦୁଇଗୁଣିତ େହାଇଯାଉଛି ରବୀp�ବାବୁ କାଳ ବିଳ^ 

ନକରି ଟିଭିର ଚାେନଲ ବଦଳାଇ େଦେଲ କବିତା, ଡରକୁ ସିନା ବଢିବାକୁ େଦେଲନି 

େହେଲ ନିଜର ଡର େଯ ଦୁଇ ଗୁଣିତ େହଇସାରିଛି ଏକଥା ଏକ ଗ�ାସ ପାଣିକୁ ଏକାଥେର 

ପିଇବା ପେର अନୁଭବ କରୁଥିେଲ 

 ରାତି� େଭାଜନ ସାରିବା ପେର ସମେ] େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ରବୀp�ବାବୁ ବାହାର 

କବାଟେର ଦୁଇଟି ତାଲା ଏକା ସହ ପେକଇେଲ କବାଟକୁ ଭଲକି ଟାଣିକି େଦଖି 

େଶାଇବାକୁ ଗେଲ ଶୀତ ଟିେକ ଟିେକ ପଡ଼ିଲାଣି ପ�ା ବି ଏକ କି^ା ଦୁଇେର ବୁଲୁଚି 

ବିକ�ମ ବାବୁ,ୁ ନିଦ ଆସୁନି, ମନେର ଆଡୁ ସାଡୁ ଭାବନା ଆସୁଛି ବାହାେର କୁକୁର 

ଗୁଡାକ େଜାରେର ଭୁକିେଲ, ରବୀp�  ବାବୁ, ଛାତିେର ଛନକା ପଶିଗଲା  ଘଡିେର ଦୁଇଟା 

ବାଜିଛି କବିତା ବୁଲି ଚାହWେଲ ରବୀp� କୁ “କଣ େଶାଇନା, ମେତ ବି ନିଦ ନାହW, େଦଖୁନା 
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େସ କୁକୁର ଗୁଡାକ ଯିମିତି କାହାକୁ େଦଖିଲା ପରି ଭୁକୁଛkି” ରବୀp�  ବାବୁ କିଛି କହିବା 

ପବୂ�ରୁ କୁକୁର ଗୁଡାକ ତା, କବାଟ ପାଖେର ଭୁକିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା 

 ହଟାତ  କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ େହବାର ଶ¨ େହଲା ରବୀp�  ବାବୁ,ୁ ଆଉ अଛପା 

ନଥିଲା େଯ େସମାେନ ଆସି କବାଟ ପାଖେର େହାଇଗେଲଣି ପତିପତ� ୀ ଦୁଇ ଜଣ, 

େଦହରୁ ଗମଗମ ଝାଳ େବାହି ଚଳିଲା କବିତା, କାp େଦଖି ରବୀp�  ବାବୁ େଯ କଣ 

କହିେବ ମୁw କାମ କରୁନଥାଏ କାଇଁ ପରିବାରକୁ ଆଣି ଆଜି ବିପଦମୁହଁେର ଛାଡ଼ିଲି 

େସପାଇଁ ନଜକୁ େକାଷୁଥାkି କିଛି ସମୟ ପେର େସମାେନ ଡ�ଇଂ ରୁମେର ପଶି ନିଜ କାମ 

ଆରn କରିେଦେଲ ରବୀp�  ବାବୁ କବିତାକୁ ନକାpିବା ପାଇଁ ଇଶାରା କେଲ େଶାଇବା 

ଘର କବାଟକୁ ଭଲ କି ବp କରିେଦେଲ େଚୗକି, େଟବୁଲ ଯାହା ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା 

କବାଟକୁ ସବୁ ଲେଗଇେଦେଲ ଯାହାବି େହଇଯାଉ େସ ହାର ମାନିେବନି ସୁଇଟ 

ନିେଘାଡ଼ ନିଦେର େଶାଇପଡିଛି, ଯାହା େହଉ େସ କିଛି ଜାଣି ନପାରୁ, ନେହେଲ ତା େକାମଳ 

ମନେର ଆଘାତ ଲାଗିପାେର େସମାେନ ଆଉ େଗାେଟ େଶାଇବା ଘେର ପଶିେଲଣି ଏ କଥା 

ଆଉ ବୁଝିବା ବାକି ନଥାଏ େସମାେନ ସତକ�ର ସହ ନିଜ କାମକୁ କରି ଚାଲିଥାkି ବିକ�ମ 

ବାବୁ, ପିତୃ ପ�ାଣଟା େଯ अତି ଭୟ,ର ସ,ଟକୁ ସାମ�ାକରୁଚି ଏ କଥାଟି ତା, 

େଚେହରାରୁ �� ବାରିେହାଇ ପଡୁଥିଲା ବିଜୟବାବୁ, କଥା ମେନ ପଡିଗଲା, େସ 

କହିଥିେଲ କିଛି अସୁବିଧା େହେଲ କଲ କରିବାକୁ ବିକ�ମ ବାବୁ ଆଉ େଡରି ନ କରି େଫାନ 

କେଲ  ବିଜୟ ବାବୁ ଜାଣି ସାରିଥିେଲ ଏେତ ରାତିେର କଲ ମାେନ ନି�ୟ ରବୀp�  ବାବୁ 

ବିପଦେର “ଆମ ବହୁତ ବିପଦେର େସମାେନ ଆମ ଘେର ପଶିଛkି, କିଛି େଗାେଟ 

କରm......” अତି ଧୀର ଗାଳାେର ରବୀp�  ବାବୁ କହିେଲ ବିଜୟ ବାବୁ ପରାମଶ� େଦେଲ 
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େଯ ଯାହାବି େହଇଯାଉ େସ କବାଟ େଖାଲ ନାହW, େଯେତ ସୁନା ରୂପା अଛି ସବୁକୁ ବାfି 

ଘରର େକାଉ अଳିଆ ଜାଗାକୁ ପେକଇ ଦିअ ମଁୁ ଶୀଘ� କିଛି କରୁଛି, ବିଜୟ ବାବୁ ଏ କଥାକୁ 

ଏେତ ଧୀେର କହୁଥିେଲ େଯପରି ଟିେକ େଜାେର କହିେଲ ଡକାୟତମାେନ ଶୁଣି େନେବ 

ଏମାେନ େସଇପରି କେଲ େଯପରି ବିଜୟ ବାବୁ ପରାମଶ� େଦଇଥିେଲ 

 େସପେଟ େଗାେଟ ଘର ପେର अନ� ଏକ ଘରକୁ ପ�େବଶ କରି େସମାେନ ନିଜ 

କାମେର ବ�]ଥାଆkି ସବୁ ଶୁଣି ମଧ� ବିକ�ମ ବାବୁ ନିରୁପାୟ ଜୀବନ ଆଗେର ଏ 

ଟ,ାପଇସାର ମଲୂ� େଯ  କିଛି ନୁେହଁ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ନଥିଲା େକବଳ 

ଆକୁଳ ନିେବଦନ େସ ଭଗବାନ,ୁ କରି ଚାଲିଥାkି ତା, ପରିବାରର ଜୀବନ ରeା ପାଇଁ 

 ୟା ଭିତେର ବିଜୟ ବାବୁ, େଫାନ ଆସିଲା, ବିକ�ମ ବାବୁ ଟିେକବି େହଳା ନକରି 

େଫାନଟିକୁ ଉେଠଇ େଦେଲ, ଆଉ ଶୁଣି ଆଶ�]ି େହେଲ େଯ େପାଲିସ ବାହାେର ଆସି 

ସାରିଛkି ବfୁକଧାରୀ େପାଲିସ अତି ସତକ� ସହିତ ଆଗକୁ ଗତିକେଲ କବାଟର ତାଲା 

ଭ�ା େହଇନି େବାେଧ େଚାର ଦଳ ପଛପେଟ ପଶିଛkି େପାଲିସ ମାେନ ବି ଆଜି ନିuତି 

େନଇଛkି ଆତ,ିତ କରୁଥିବା ଏ अସାମାଜିକ ମାନ,ୁ ଧରିକି ହW ରହିେବ େସମାେନ ବି 

ଜାଣି ସାରିଥିେଲ ଏମାନ, ଉପ]ିତିକୁ ସୁରeିତ ଜାଗା େଖାଜି अfାରେର ଲୁଚି ରହିେଲ 

ମୁକାବଲା କରିବାକୁ େପାଲିସ ଘର ଭିତେର ପଶୁପଶୁ ଚାରିଆେଡ ବିେଛଇ େହାଇ 

ପଡିଥିବା ଜିନିଷକୁ େଦଖିବାକୁ ପାଇେଲ ବିକ�ମବାବୁ େଯାଉ ଘେର ବp ଥିେଲ େସ ଘରୁ 

ତା, ପରିବାର ସୁରeିତ ସହ ଉ�ାର କରାଗେଲ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପେର ବିକ�ମ 

ବାବୁ ବିଶ ାସ  କରି ପାରୁ ନଥାkି, ସତେର କଣ ତା, ପରିବାର ଜୀବିତ! ଭଗବାନ,ୁ 

अେନକ କୃତ�ତା ଜଣାଇେଲ   
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 େରାେଷଇ ଘରଟି ପୁରା अfାର, େସଇ अfାର ଭିତେର ଲୁଚି ବସିଥାkି େସମାେନ 

େପାଲିସ ବି ଜାଣି ସାରିଥିଲା େସ ଲୁଚିଥିବା ଜାଗାଟି ତା,ୁ େଗାେଟ ମଉକା େଦବାକୁ ଯାଇ 

େପାଲିସ ପାଖେର ଆତE ସମପ�ଣ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, େହେଲ େସମାେନ େଯପରି 

ପ�ତି�ାବ� ମୁw ନୁଆଁଇେବ ନାହW େପାଲିସ ଆହୁରି ସତକ� ଭାବେର ଆଗକୁ ବଢିେଲ 

େରାେଷଇ ଘର ବାହାେର ଥିବା ବିଦୁ�ତ େବାଡ�ର ସୁଇଚି େଦବାମାେତ�  ଘରଟା ସାରା 

ଆଲୁअ େଖଳିଗଲା ଆଉ ଘର ଭିତେର ଲୁଚିଥିବା େସ ଦୁଇଜଣ େପାଲିସ ଉପରକୁ ଲÇ 

ପ�ଦାନ କେଲ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଭଳି ଦୁଇଟି ବିେଲଇ ଦ� �ତଗତିେର 

ବାହାରି େଦୗଡ଼ି ପେଳଇଗେଲ ସମ], ଆଖି ସାମ�ାେର କିପରି େଚାରମାନ,ୁ ଚକମା  

େଦଇ ଲୁଚିଥିେଲ େସଇ କଥାକୁ ବଖାଣି ବସୁଥିବା ବିକ�ମ ବାବୁ, ପାଟିଟି ଆଁ କରି  

ରହିଗଲା କିଛି eଣ ପାଇଁ ସମେ] ନିରବ ରହିଗେଲ......  ତା ପେର ଏକ ସହ େଗାେଟ 

ହସର ଧ ନି ଜାତ େହଲା ସମେ] ବୁଝି ସାରିଥିେଲ ହୃ�ପୃ� େହାଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିେଲଇ 

େହଉଛkି ଆଜି ରାତିର ଡକାୟତ ରାତି ବି ପାହି ଆସୁଥାଏ ସମେ] ବାହୁଡ଼ି ଗେଲ 

କବିତା,ୁ  ଚା କରିବାକୁ କହି ଟିଭି େଖାଲି ବସିଗେଲ ବିକ�ମ ବାବୁ ଆଉ େବ� କି�ି ନିଉଜ 

ଆସୁଥାଏ ସହରେର ଆତ, ବେଢ଼ଇଥିବା ଡକାୟତଂକୁ େପାଲିସ ଧରି ସାରିଛି ମନେର  

अେହତୁକ ଆନp अନୁଭବ କେଲ, ଭାବିେଲ ସତେର ଥେର ଯଦି ମନେର ଡର ସୃ�ି ହୁଏ 

ତାେହେଲ ଚାରିଆେଡ େକବଳ ଆତ, େଖଳିଯାଏ 

ହାଇଦ� ାବାଦ. 
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ସୀତାରାମ 

େଲଲିେଲଲିେଲଲିେଲଲି, , , , ଏକ अମଲୂ� ରତ�ଏକ अମଲୂ� ରତ�ଏକ अମଲୂ� ରତ�ଏକ अମଲୂ� ରତ�     
ଶ�ୀହୀନ ଦିଶୁଛି ଆମ ଗଁା। କାହାରି ମୁହଁେର ହସ ନାହW। ଚାରିଆେଡ 

ନୀରବତା, ଏପରିକି ଗଛ ପତ�  ବି ଦୁଃଖେର ଝାଉଁଳି ପଡିଛି।ସୁବାସ 

ରଂ~ନ ରାୟ ପରିବାରେର େକେତ ଦିନ େହବ  ଚୁଲି ଜଳିନି। 

ବାହାରକୁ ଘର େଲାକ, କାp ଶୁଭୁଛି। ପରିବାର ଟିର ସମ] ସୁଖ, 

ଶାkି ଛଡାଇ େନଇଛkି ପରମ ଦୟାଳୁ ପରେମଶ�ର। ଦୁଃଖର କାରଣ 

"େଲଲି, ଏକ अମୁଲ� ରତ� "। 

        େଲଲି ସୁବାଷ ଭାଇ, ସାନ ଝିअ।ବୟସ ଚାରି ବଷ� େହବ। 

େକାଡିଏ ଜଣ ସଂଯୁo ପରିବାରେର ସବୁଠୁ ସାନ। ଘରର अତି 

େଗଲ୍ହା। େଲଲିର ଜନE  ପରିବାରର ଖୁସିକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ 

େଦଇଥିଲା। ଜନE ରୁ େଲଲି ଥିଲା ବହୁତ ସୁpର।ଜନE ର ଦୁଇ ତିନି ମାସ 

ପେର ଯାହାକୁ ବି େଦେଖ ଖୁସିେର ହସି ଦିଏ।ଏେତ େଛାଟ ପିଲାର 

ଏପରି େବବହାର େଦଖି ସମେ] କୁହkି ଏ ପିଲା ବଡ େହେଲ ବହୁତ ନଁା 

କରିବ।ତାର ମୃଦୁ ହସ ପୁରା ଗଁାର ମନ କିଣି େନଇଥିଲା। ଆଜିର ପୁତ�  

େମାହ ଦୁନିଆେର ସୁବାଷ ଭାଇ ବି ଝିअଟିଏ ପାଇଁ अେନକ ଦିअଁ େଦବତା 

ପଜୂା କରିଛkି।ସବୁ ବାପା ମାନ, ପରି େସ ବି ଝିअକୁ େବଶି 

ଭଲପାଆkି। ସ � େରାଜଗାରେର ବି େକେବ ଝିअ କୁ अବେହଳା 

କରୁନଥିେଲ। କେwଇ ଏବଂ େଡ�ସେର ପୁରା ଘର ଭତ� େହାଇଥିଲା 
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ସୁବାଷ ଭାଇ,ର। େଜେଜ ପୁରା ଗଁା ବୁଲାଉ ଥିେଲ େଲଲି କୁ କାfେର ବସାଇ। କିଏ 

େକେତ ନଁା େର ଡାକୁଥିେଲ େଲଲି କୁ "ଖୁସି, ଚିକି,କେwଇ, ,ସାଇନା, ପାକୁ ଓ ରାନୀ," । 

ସୁବାଷ ଭାଇ େକଉଁଠି ଭଲ େଡ�ସ େଦଖିେଲ  ଧାର କରଜ କରି ବି େନଇ ଆସୁଥିେଲ ନିଜର 

େଗଲ୍ହା ଝିअ ପାଇଁ। ଝିअ ପାଇଁ େକେବ ଟ,ା ପଇସାକୁ େଦଖି ନାହାkି ଜୀବନେର। 

ଝିअଟି ତା, ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ अମୁଲ� ରତ� । 

 େଲଲିର ରୂପ େଯମିତି, ବୁ�ି ବି ଥିଲା େସମିତି ପ�ଖର। ଚାରି ବଷ�ର ପିଲା ଚାଳିଶି 

ବଷ� େଲାକ, ପରି କଥା ବାତ�ା କେର, େସଥିପାଇଁ େସ ଥିଲା ଗଁାର ସମ], ପି�ୟ। 

େଲଲିକୁ ସମେ] ନିଜ ଘରକୁ ଡାକୁଥିେଲ अତି ଶ��ାେର। ଆମ ଗଁାର ହସ କୁେଳଇ ଥିଲା 

େଲଲି। अପରାହ�  େର ଗଁା ମଝିେର ଥିବା ଗ�ାମ େଦବତୀ ଜାଗୁେଳଇ, ମwପେର ଗଁାର ଝିअ 

େବାହୁ ମାେନ ପ�ାୟ ବସି ହସ ଖୁସି କରkି,କିm େଲଲି ଥାଏ ସମ], ଆକଷ�ଣ ର 

େକp�ବିpୁ। ଗଁାେର େକହିବି ନୂଆ େଡ�ସ ପିpିେଲ େଲଲି  େବାଉ ପାଖେର କାpି ଗଡି 

ଯାଉଥିଲା "ମଁୁ ବି ନୂଆ ପିfିବି" କହି। େବାଉ ବି अତି ସରଧାେର ପିfାଇ େଦଉଥିେଲ ନୂଆ 

େଡ�ସ ହେଳ। େଲଲି ଶଶିକଳା ପରି ବଢ଼ୁଥିଲା  ଆମ ଗଁାେର। େମା ସାନ ଭଉଣୀ ସୀମା କୁ 

ସବୁେବେଳ କହୁଥିଲା ଦିଦି ତୁମ ବାହାଘର େକେବ େହବ,ମଁୁ ବହୁତ ନାଚିବି, ନୂଆ େଡ�ସ 

ପିfିବି ଆଉ ଆଇସକି�ମ ବହୁତ ଖାଇବି। ନିଜର ମିଠା ମିଠା କଥା ପାଇଁ ସମ], ମନ କିଣି 

େନଇଥିଲା େଲଲି। 

 େଲଲି ସହ େମାର ସ"କ� ଥିଲା अତି ନିବିଡ଼। ପେଡାଶୀ ହିସାବେର େସମାେନ ଥିେଲ 

अତି ସୁpର ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମp ଉଭୟ ଉଭୟ, ପାଖେର ଠିଆ 

େହଉଥିଲୁ ସମୟ अସମୟେର। େମାର ପ�ାୟ ପ�େତକ  ସf�ା ସମୟ କଟୁଥିଲା େଲଲି 

ସହିତ।ମଁୁ େଲଲିକୁ ଆଦରେର କାଟୁନ େବାଲି ଡାେକ। େଲଲି େମା େକାଳେର ବସି େକେତ 
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ଜିନିଷ ପାଇଁ अଲି କରୁଥିଲା। ଦିେନ େଲଲି େମା େକାଳେର ବସିଥିବା େଦଖି େମା େବାଉ 

ମଜାେର କହିେଲ "େଲଲି େମା ପୁअ େକାଳେର ତୁ କାଇଁ ବସିଛୁ।" ମଁୁ ଭାବିଲି େଲଲି ମନ 

ଦୁଖ କରିବ ଏବଂ ନିରବ ରହିବ। କିm େଲଲି ହସି ହସି କହିଲା "ଆଇ େସ ତୁମର ପୁअ 

େହେଲ େମାର ବି अ,ଲ" ଏତିକିେର ସମ], ମନ ଖୁସି। େବାଉ ବି ଖୁସିେର କହିେଲ 

"େକାଟିଏ େର େଗାଟିଏ େହାଇଥା େଲା ମା"। ଏ େହଉଛି େଲଲିର ବିେଶଷତ । ଏହି ସବୁ 

ଗୁଣ ପାଇଁ େଲଲି ସମ], ପି�ୟ େହାଇପାରିଥିଲା। 

 େଲଲି େବେଳେବେଳ େମା ପାଖେର अଳି କରୁଥିଲା ସୁନାରି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଆମ ଘର 

ଆଗେର ବିରାଟ ସୁନାରି ଗଛ। ସୁନା ର�େର ଭାରି ଯାଉଥିଲା ସ"ୁ$� ଗଛଟି।ତାର 

େପ©ା େପ©ା ଫୁଲ ସୁନାର ଭ� ମ ସୁ�ି କରୁଥିଲା ପ�କୃତି େପ�ମୀ, ମନେର। େଗାଧଳିୂ ର 

ଲାଲ କିରଣ ଆଉ ସୁେନଲି ଫୁଲ ଏକ ସା�େର ମିଶି ଏକ अପବୂ� େସୗpଯ�� ସୃ�ି 

କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକ अବ$�ନୀୟ ପରିେବଶେର େଲଲି େମା ପାଖେର अଲି କରୁଥିଲା 

ସୁନାରି ଫୁଲ ପାଇଁ। ଏ ପରିଣତ ବୟସେର ଗଛ ଚଢିବା େଯ େମାପାଇଁ अସnବ ଏ କଥା ମଁୁ 

େଲଲିକୁ ବୁଝାଇ ପାେରନି। "ପେର େକେବ"  କହି ଏଡାଇ େଦଉଥିଲି ପ�େତକ ଥର। େସ ବି 

ଏକ ଉପାଧି େଦଇଥିଲା ମେତ  "ଠକ अ,ଲ"। େମା ଦୁଇ ବଷ�ର ସାନ ପୁअ अଗି� େଲଲିକୁ 

ନ  େଦଖିେଲ ପାଗଳ େହଇଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଜଣ,ର ଥିଲା eୀର ଓ ନୀର ର ସ"କ�। 

େଲଲି େକେତେବେଳ େଘାଡା େହାଇ ପୁअକୁ ପିଠିେର ବସାଉ ଥିଲା ତ େକେତେବେଳ ତାର 

େଛାଟ ସାଇକଲେର ବୁଲାଇ ଆଣୁଥିଲା।େକେତେବେଳ ଖାଇବା ଜିନିଷ େଦଉଥିଲା 

େକେତେବେଳ ନିଜର େଖଳନା।  

 ସମୟ ସବୁେବେଳ ସମାନ ନଥାଏ ସମ], ପାଇଁ। େବେଳେବେଳ ସୁଖ ନାମକ ଶୁକ 

ପeୀ ଉଡିଯାଏ ଦୂର ଦିଗବଳୟର ସୀମା ପାର େହାଇ। ସୁବାଷ ଭାଇ, ପରିବାର ସହିତ ବି 
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ଏମିତି ଦୁଘ�ଟଣା ଟିଏ ଘଟିଲା। अଚାନକ େଲଲି କୁ · ର େହଲା।ଘର େଲାେକ ସାମାନ� 

· ର ଭାବି ଗଁାର ପ�ାଥମିକ ଚିକିdାଳୟ ରୁ ଔଷଧ ଆଣି େଦଇଥିେଲ। କିm ଧୀେର ଧୀେର 

େଲଲିର େଦହ अଧିକ ରୁ अଧିକ ଖରାପ େହବାକୁ ଲାଗିଲା।ସୁବାଷ ଭାଇ କାଳ ବିଳ^ 

ନକରି େଲଲି କୁ କଟକର ବଡ଼ େମଡିକାଲ କୁ େନଇଥିେଲ। ସମ] ଚିକିdା ସେତ  େଲଲିର 

ଆବ]ା େର େକୗଣସି ପରିବ\�ନ ଆସିଲାନି।ପରିବାର ଠୁ େନଇ ପୁରା ଗଁା େଲାକ, 

େରାେଷଇ ବାସ ବp।ସମେ] େକେତ ଦିअଁ େଦବତା ପଜୂା କରିଛkି।େକେତ ଶୁଭ ମନାସୀ 

ଛkି ଭଗବାନ, ପାଖେର। · ର େହବାର ତୃତୀୟ ଦିନ ସକାଳ, େଲଲି ଟିେକ ଆଖି 

େଖାଲିଲା।ସମ],ୁ ଚାହW କଣ କହିବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିଲା କିm କହିପାରୁନଥିଲା। 

େଲଲିର େବାଉ େଲଲି ପାଖେର ବସି େଦହକୁ ଆଉଁଷି େଦଉଥାkି। ଆଖିରୁ ଝରୁଥାଏ ଧାର 

ଧାର ଲୁହ। େଲଲି େବାଉର େବକକୁ ଧରି କାଖ େହବା ପାଇଁ େଚ�ା କଲା,କିm ତାର 

ଦ� �ବଳ ହାତେର ଏେତ ଶoି ନ ଥିଲା। ହାତଟି ପୁନ� େଫରି ଆସିଲା ପବୂ� अବ�ାକୁ। 

େବକକୁ ଟିେକ ବୁେଲଇ େଦଇ ଆଖି ବୁଜିଲା େଲଲି। େସଇ ନିଦ ଥିଲା େଲଲିର େଶଷ 

ନିଦ� ା। େଲଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା େସଇ ପରମ ଦୟାଳୁ ପରେମଶ�ର , ନିକଟକୁ। 

ସ"ୁ$� ପରିବାର ଟି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିେଲ। ଦୁଃଖ ଆଉ େଶାକେର ଗଗନ ପବନ 

ପ�କ"ିତ େହାଇଥିଲା। େସ ସମୟର ଦୃଶ� ବ$�ନା କରିବା କାହା ପାଖେର ସnବ ନୁେହଁ। 

 େଲଲିର ପ�ାଥ�ବ ଶରୀର େଯେତେବେଳ ଗଁାେର ପହଁଚିଲା अେନକ େଲାକ ରୁw 

େହାଇଥିେଲ ସୁବାଷ ଭାଇ, ଘେର। ଏପରିକି ପାଖା ପାଖି ସବୁ ଗଁାର େଲାକମାେନ 

ଆସିଥାkି। ଚାରିଆେଡ ବିଷାଦର ଛାୟା। ଶୁଣିଥିଲି ରାମ ବନବାସ ସମୟେର ଗଛଲତା ବି 

କାpିଥିେଲ, େହେଲ ତାହା ଆଜି अନୁଭବ କଲି। ଘର େଲାେକ କାpି କାpି अେଚତ। 

ବୁଝାଇବ କିଏ କାହାକୁ।େବାଝର ପାହାଡ଼ ସମ], ଉପେର ଲଦି େହାଇ ପଡିଛି। େଲଲିକୁ 
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ଛାଡିବା ପାଇଁ େକହିବି ପ�]ୁତ ନୁହkି। "ମା"ର ବୁକୁ ଫଟା କ�pନ,ମା ର ମମତା େକେତ 

ଯ�ଣା ଦାୟକ ତାହା ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର अନୁଭବ କଲି। ବା]ବତା କୁ ବି ଗ�ହଣ 

କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗଁାର କିଛି ପୁରୁଖା େଲାକ ଏବଂ କିଛି ବfୁ ବାfବ ଘର େଲାକ, 

ବିେରାଧ ସେତ  େଲଲିର େଶଷକୃତ� ପାଇଁ ଚାଲିେଲ ଜୀବନର େଶଷ ସାeୀ ଗଁା ମଶାଣୀକୁ। 

େଲଲିର ପାଥ�ବ ଶରୀର ସହ େଲଲିର अେନକ ନିତ� େବବହାର ଜିନିଷ ବି ନିଆଗଲା। 

େମାର ବି ମେନ ପଡ଼ିଲା େଲଲିର ପ�େତ�କ ଦିନର ପୁରୁଣା अଳି "ସୁନାରି ଫୁଲ"। 

 ଆଖିେର େମାର ଧାର ଧାର ଲୁହ। ପବନ େବଗେର େଦୗଡ଼ିଲି ସୁନାରି ଫୁଲ ଗଛ 

ପାଖକୁ। େକମିତି ଗଛେର ଚଢିଲି, େକମିତି ଏେତ ବଡ ଗଛରୁ ଫୁଲ େତାଳିଲି କିଛି ବି 

ଜାଣିନି। ଜାଣିବି ପାରିଲିନି ଏେତ ଶୀଘ� ଏେତ ସବୁ କାମ କିପରି େହାଇଗଲା। ସୁନାରି 

ଫୁଲକୁ େଲଲିର ସୁନା ର�ର େଦହ ପାଖେର ରଖିେଦଇ େଶଷ ଥର ପାଇଁ ମନ ଭରି 

େଦଖିଲି ତାର କअଁଳ ମୁହଁ ଟିକୁ। ସେତ େଯମିତି अଭିମାନ କରି େଶାଇ ପଡିଛି େମା େଲଲି। 

ବା]ବତା ର ପରମ ସତ�କୁ େକହିବି ଗ�ହଣ କରି ପାରୁନଥାkି। େଶଷେର େଲଲିର ମର 

ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା।କିଛି ପୁରୁଣା େଲାକ ମୃତେଦହ ଉପେର କିଛି କ¤ା(କ¤ା 

ଜାତୀୟ ଗଛର ଡାଳ) ରଖିେଦଇ ସ"ୂ$� େପାତିେଦେଲ। କ¤ାର େଶଯ କଣ ଏେବ 

अନୁଭବ କଲି। 

 ଏେବ ଆଉ ଗ�ାମ େଦବତୀ ଆଗେର अପରାହ�  େର ଭିଡ ଲାଗୁନି। ମନ ଦୁଃଖ େଦବ 

େବାଲି େକହି େଲଲି କଥା ଆେଲାଚନା କରୁ ନାହାkି। ସୁନାରି ଫୁଲର େସୗpଯ�� ମେତ 

ଆଉ ଆକଷ�ଣ କରୁନାହW। ସୁବାଷ ଭାଇ େଲଲିର ପ�ଥମ ଶ�ା� ବାଷ�କେର େଛାଟ ସମାଧି 

ମpିରଟିଏ ନିମ�ାଣ କେଲ। େସଥିେର େଲଖିଥିେଲ େଲଲି, ମଁୁ ତା ପାଖେର େଲଖିେଦଲି "ଏକ 

अମୁଲ� ରତ� "।          ସାନମଳୂାଇ, କଟକ 
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ନେରp�  ସାହୁ 

अରଖା अରଖା अରଖା अରଖା ----        ଭିନ�  ଏକ ମଣିଷଭିନ�  ଏକ ମଣିଷଭିନ�  ଏକ ମଣିଷଭିନ�  ଏକ ମଣିଷ    
 ଗଁା ମୁwରୁ ପିଲାମାେନ େହା ହଲ� ା କରି ନାଚି ନାଚି ଖୁସିେର 

ତାଳିମାରି ଆସୁଥାkି ଲାଗୁଥିଲା େଯମିତି େକୗଣସି େନତା ମ�ୀ,ର 

ପଟୁଆର ବି ହାର ମାନିଯିବ େସହି ପରି�ିତିେର, ମଁୁ ଭାବିଲି କଣ 

େହାଇଛି ଏଇ ପିଲାମାେନ ଏମିତି େହାହଲ� ା କରି ଖୁବ୍ ଚି�ାର କରୁଛkି 

କାହWକି? ମନର ଉ��ା ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ େଦେଖ ତ େକୗଣସି େନତା 

ମkି�  କି ଯାତ� ା ପଟୁଆର ନଥିଲା, ଥିଲା ଜେଣ ସାଧାସିଧା ମଣିଷ ଓ ତା’ 

ଚାରିପାଖେର ପିଲା,ର େମଳଣ ଆଉ େସ ସବୁ େଦଖିଲା ପେର େମା 

ମନେର ବି ଭରିଗଲା अେନକ ଭାବନା, ସାଧାସିଧା ମଣିଷଟିଏ ପିଲା,ୁ 

କିପରି ଖୁସି େଦଇ ନିେଜ ହସି ହସି ଗଁା ଦାwେର ଆସୁଛି 

 ମଁୁ େଲାକଟିକୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ପାଟିରୁ ଆେପ ବାହାରି ଆସିଲା, 

‘ଓେହା अରଖା’ ଇଏ ପୁଣି ବହୁଦିନ ପେର ଆମ ଗଁାକୁ, କାରଣ 

ଗତଥରର ଘଟଣା ପେର େଯ अରଖା ଆମ ଗଁାକୁ େଫରିବ ଏ ଧାରଣା 

େମାର ନଥିଲା अରଖା ଆମ ଗଁାକୁ ଆସିବା ଯିବା ଏଇଟା କିଛି ନୁଆ 

କଥା ନଥିଲା ଗଁାର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମେ] अରଖାକୁ ଜାଣkି 

अରଖାର ପ�କୃତ ନଁା କିm अରଖା ନୁେହଁ ତା’ ନଁା ଥିଲା ବିପ� ଆଉ 

ସା�ା କିଏ ଜାଣkି ନାହW ବୟସ ପାଖାପାଖି ୩୨ ବଷ� େସ ଉ\ରାଶି 
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ସଂପ�ଦାୟର େଲାକ ଥେର େସ ତାର ସା� ତଥା ଭାଇକୁ େଖାଜି େଖାଜି ଆସି ଆମ ଗଁା 

ତଥା अ|ଳେର ପହ|ିଥିଲା କାମ କରି ବ|ିବାର ଇgା अ�ୃଶ�ତାର େବଡ଼ି ତା େଗାଡ଼େର 

ବfା େହାଇ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ତା’ର ସଂପ�ଦାୟର କାମ ବ�ତିେରକ କିଛି ବି 

ଜଣାନାହW ଏହା,ର ସଂପ�ଦାୟ ସାଧାରଣତଃ ଆf�ପ�େଦଶେର ବହୁଳ ମାତ� ାେର 

େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଥିେଲ ମଧ� କିଛି ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାେର ରହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଚାଳିଚଳନକୁ 

ଆପେଣଇ େନଇଛkି େତଣୁ अରଖାର କଥା ମଧ� ଏକ अଲଗା ପ�କାରର ଗଁାର େକୗଣସି 

ଧନୀକ େଶ�ଣୀର ବ�oି ବିେଶଷକୁ େଦଖିବାମାେତ�  ତା, ନାମ ଧରି अରଖା କହି ଚାଲିବ -  

ଓ ପି¤ୁ ସରକାର, କୁଆେଡ଼ ଯାଇଥିଲ ନା କଣ? ଓ ବସk୍ ସାହୁକାର୍, ଖାଇବାକୁ ମୁେଠ 

େଦଉେନା, ଏମିତି େକେତ କଣ 

 अରଖା ଆଧୁନିକ ସଭ� ସମାଜଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେର, କାରଣ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମାଂସ 

ପଲଉ, ବିରିୟାନୀେର ମସଗୁଲ୍ ରହୁଥିବା େବେଳ अରଖାକୁ କିm ଏ ସବୁ ଆେଦୗ ପସp 

ନଥାଏ, ତାର ପସp ବାସି ପଖାଳ, ପିଆଜ, େଲ^�, ଲ,ା ସାଥିେର ଚୁଇ ଚାରିଫଡ଼ା 

ଆ^�ଲ ଆଉ ଯଦି େକହି ତାକୁ अକସE ାତ୍ ମାwିଆ ଜାଉ କି^ା ଶାଗ ଡାଲି ପରଶିଦିଏ, 

ତାର ଖୁସି କହିେଲ ନ ସେର ତାର ପି�ୟ ଖାଦ� ସବୁ ମନ ଭରି ଖାଇେଦଲା eଣି 

ତତ୍ eାଣାତ୍ अଇଁଠା ବାସନ, ଓ ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଭଲଭାବେର େଧାଇ ସଫା କରିଦିଏ େସ 

କାରଣ ତାକୁ ଜଣାଥିଲା େସ अ�ୃଶ� ସଂପ�ଦାୟର ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସମାଜେର େଯ 

ଏେବ ବି अ�ୃଶ�ତା ଭରି ରହିଛି େସ ଗpକୁ େସ ସହଜେର ବାରି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ େକେବ 

ବି ତାର ବିେଲାପ ପାଇଁ �ାତେର େହଉ କି अ�ାତେର େହଉ େସ ସବୁର ବିନାଶ େଚ�ା େସ 

କରିନାହW अରଖା ଗଁା ଦାwେର େଛାଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରn କରି ବୁଢ଼ା ପଯ��k ଖୁସି 
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େଯାଗାଇବାେର ଉ]ାଦ କାରଣ କୃ{ ବ$�ର ଶରୀର ସା�କୁ ତାକଡ଼ା ବାହୁ ସହ େଢାଲ 

ସଦୃଶ େପଟ ତାର େଚେହରାକୁ େରାମା|କର କରି େଦଇଥାଏ, ଆଉ େସହି େଚେହରା ଯଦି 

ଉ\ରାଶି ସଂପ�ଦାୟର ପାର"ରିକ ନାଚ ସହ ଆଧୁନିକ ନାଚ କେର ତା େହେଲ େସହିଦିନ 

अରଖା େହାଇଥାଏ ସମ],ର ପି�ୟ ଆଧୁନିକତା ତାକୁ କି^ା ତା, ସଂପ�ଦାୟକୁ ଆେଦୗ 

�ଶ� କରିନାହW କହିେଲ ଚେଳ... ନେଚତ୍ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ଭିନ�  େପାଷାକ 

ପିfୁଥିବା େବେଳ ଆରଖାର ବ¦ କହିେଲ େକବଳ ଲୁ�ି ଆଉ ଚାଦର ସହ ବହୁ ପୁରୁଣା 

ସାଟ�ଟିଏ, େଶଯ ପାରି େଶାଇବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଶାଲ୍ ଖାଇବା ନିମି\ େଗାଟିଏ ବଡ଼ �ିଲ୍ 

କଂସା ଓ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗିନା େସଥିେର ଭରି ଭରି ଦୁଇଥର େଦେଲ ତାର େପଟ ପୁରିଥାଏ 

େବାଲି अରଖାକୁ ଖାଇବାକୁ େଦଉଥିବା େଲାକ,ୁ ଆଗତୁରା ଜଣାଇ ଦିଏ  ଯଦି େକହି 

ତାକୁ ଆଡ଼^ରପ$ୂ� ଖାଦ� ଦିଏ ତ େସ ସବୁକୁ େସ ପ�ତ�ାଖ�ାନ୍ କରି େଦଇଥିଲା ଯାହା 

ଫଳେର େସ େସଠାେର ଭd�ତ ବି େହଉଥିଲା 

 ନିଦାଘ ଖରା अବା ହାଡ଼ଭ�ା ଶୀତ କି^ା ମୁଷଳଧାରାେର ବଷ�ା ରାତି େହଉ, 

अରଖାର ରାତି କେଟ ଗଁାର େକୗଣସି ଉ�ା ଘରର ବାରwା କି^ା ଗଁା େକାଠଘରର 

ବାରwା େସଥିେର େସ ତାର ମୁw ଗୁ~ିବାକୁ େବଶ୍ ଆନp ପାଏ େବାଲି କହୁଥାଏ 

ଗଁାେର ବିବାହ ବ�ତ େଭାଜି େହେଲ ସମେ] େଖାଜkି अରଖାକୁ କିm अରଖା ଚାଲିଯାଏ 

अନ� ଏକ ଗଁାକୁ, ତାର େସହି ପାର"ରିକ ଖାଦ�ର ସfାନେର, ପୁଣି ସଂଜ େହେଲ 

େଫରିଆେସ ତାର ବସାକୁ ସଂଧ�ାେର େଲାअ,ୁ ନାଚ େଦଖାଇ ଖୁସି ସାଉଁଟିବାେର େବଶୀ 

ଆନp ପାଏ େବାଲି କାହାକୁ ନ କହିେଲ ବି ତାର ମୁଖମwଳରୁ ସହଜେର ଜଣା ପଡୁଥାଏ 

 ଏକଦା ଗଁାେର ଲଗାତାର ଦଶଦିନ ଧରି େଭାଜିଭାତ େହବାରୁ ତାର ପାର"ରିକ 
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ଖାଦ� ମିଳିବା କ�ଦାୟକ େହାଇଗଲା ଯାହା ବାରwାକୁ ଗଲା, େସହି ଜାଉ ପଖାଳ ମାଗିବା 

କାରଣରୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ହW ତାକୁ ମିଳିଲା ବାଧ� େହାଇ େସ ଗଁା େଲାକ, ଉପେର अଭିମାନ 

କରି ଗଁା ଛାଡ଼ିଥିଲା େସ ଯିବା ପେର ପେର େଲାେକ େଛାଟ ଶିଶୁ,ୁ ଖୁଆଇବା ସମୟେର 

ଏଇ େଦଖେର ବାପା अରଖା ଆସିବ, ଆଉ େତା ପାଇଁ ନାଟ କରିବ ତୁ େଦଖିବୁ କହିବା 

ମାେତ�  ପିଲାମାେନ କଣ ବୁଝୁଥିେଲ େକଜାଣି କାp ବpକରି ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଖାଇ େନଉଥିଲା 

ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ତାର ମନର अଭିଳାଷ ପରୂଣ ପାଇଁ ବା ରି� ଖwନର ପ©ା ସ�ରୂପ 

ଉ\ରାଶି ସଂପ�ଦାୟକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଖାଦ� ଖିଆଇ ନିଜର ବିଶ�ାସକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଲା 

େବେଳ अରଖାର ଆବଶ�କତାକୁ ଉପଲà କରୁଥିଲା ଓ େଖାଜୁଥିଲା ଆଜି ବହୁଦିନପେର 

अରଖା ଆସିଛି କିm  କିଛି ବି ବଦଳିନି କି ଆଧୁକିନତା अରଖା କି ତାର ସଂପ�ଦାୟକୁ 

ବଦଳାଇ ପାରିନି େତଣୁ ତ ସମେ] କୁହାକୁହି ହୁअkି, अରଖା ଏକ ଭିନ�  ମଣିଷ 

  

ଡଭାର, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୫୯୬୯୫୨୯୫୪ 
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ସୀତାରାମ ଦାଶ 

ନିରୀହ ଝିअଟିଏନିରୀହ ଝିअଟିଏନିରୀହ ଝିअଟିଏନିରୀହ ଝିअଟିଏ    
       କାଲିଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଲିଜାକୁ। ମନେର अେନକ ପ�ଶ�। 

अେନକ अଜଣା ଭୟ। କଣ କରିବ କିଛି ବୁ�ି ବାଟ ଦିଶୁନି। କାଲି 

ତପୁର େଫାନ ଆସିଥିଲା େବାଉ, େଦହ ଖରାପ। ଛାତିେର କଣ ଯ�ଣା 

େହଉଥିଲା। ସମ] ବfୁ ବାfବ ଆସି ଚାଲିଗେଲଣି। ଯାହାବି େହଉ 

ଜଲଦି ଘରକୁ ଯାअ।  

        ଲିଜାର ହଁ କହିବା ଛଡା କିଛି ଉପାୟ ନ ଥିଲା। ଲିଜାର 

ବାହାଘର େହବା ଛ ମାସ ପୁରାେହଲା। ଛ ମାସ ପେର ଘରକୁ ଆସିଛି 

ବୁଲିବାକୁ। ସେତ େଯମିତି ବpୀଘରୁ ମୁoିଲାଭ କରିଛି ନିରୀହ ପeୀଟି। 

ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଆଜି ସ ଗ� ପରି ଲାଗୁଛି। ନିଜ ବାରି ଦାw ବିଲ ବଣ 

ସେତ ବିକଳ େହାଇ अେପeା କରିଥିେଲ ତାର ଏଇ ଆଗମନକୁ। 

କାହାରିକୁ ଟିେକ ମନ ପୁେରଇ େଦଖିପାରିନି। କଣ କରିବ ଆସିବା ଆଠ 

ଦିନ େହାଇନି ପୁଣି େସଇ अଜଣା ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁେହବ େଯଉଁଠି ସମେ] 

ପର କିm ସମ],ୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ପଡିବ। େଗାଟି େଗାଟି କରି 

ସବୁକଥା ଆଖିଆଗେର ନାଚିଯାଉଛି ଲିଜାର। 

             ଗରିବ ଘର ଝିअ େହାଇଥିବାରୁ କଣ ନ ଶୁଣିଛି। କଥା 

କଥାେକ ଟାହି ଟାପରା। ଶାଶୁ ବି ଟିେକ ଟିେକ କଥା ସ ାମୀ, କାନେର 
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ପକାkି। ତପୁ ଇgା ନଥାଇ ବି େବାଉର ଖୁସି ପାଇଁ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ଶୁଣାଇ ଦିअkି।ବିନା 

କାରଣେର ଶାଶୁ କିଛି କହିେଲ ଚୁପ ରୁହkି ତପୁ ସାହି ଭାଇ , ଡରେର।େଲାେକ କଣ 

କହିେବ ବାହା ହଉ ହଉ ମାକୁ ପର ¦ୀ ନିଜର।ତପୁ େବେଳ େବେଳ ନିଜର अସମଥ� କୁ 

ଲିଜା କାନେର କୁହkି ନିେରାଳାେର।ଏତିକିେର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁେରଇଯାଏ ଲିଜାର।କିm 

େଯେତେବେଳ ତପୁ ଚାଲିଗେଲ ନିଜ କମ�]ାନ ସୁଦୂର େଡରାଡୁନ କୁ ଲିଜାର ଦୁଃଖ ବହୁତ 

ବଢିଯାଇଥିଲା।ଏମିତିକି ପାଖାପାଖି େକାଉ ପୁअ ବାହାେହେଲ େବସ କିଛି କଥା ଶୁଣାଇ 

ଦିअkି େଯୗତୁକ ବାବଦକୁ। अମକ ଘର େବାହୁ କଣ ନ ଆଣିଛି ଘର ଦୁଆର େବାେଝଇ 

ଜିନିଷେର। 

 ଖରାଦିନ ଦିେନ ନନା(ଶଶୁର)କହିେଲ ମା ଲିଜା ଘିମିରି ପାଉଡର ଟିେକ େଦଲୁ।ଲିଜା 

ପାଉଡର େଦଉ େଦଉ ଗଜ� ଉଠିେଲ ଶାଶୁ "ବୁଢାକୁ ପୁରା େଟାକା କରିେଦବ େଦଖ ଶଶୁର 

ସରାଗ"।ବିଚରା ଶଶୁର ବି ଚୁପ। େସଦିନ ଉପାସ େଶାଇଲା ଲିଜା େହେଲ କାହାରି 

ମନେର ଦୟା अଛି ନା ଦରଜ।ଏମିତି ଉପାସ ରହିବାଟା କିଛି ନୂଆ ନୁେହଁ।ଏସବୁ ଭାବୁ 

ଭାବୁ ଦିନ ଦଶଟା େହଲାଣି।ଲିଜାର ନା ଦାk ଘଷା ନା ଖାଇବା ପୁଣି ଯିବାକୁ େହବ େସଇ 

ନକ� ପୁରକୁ अବଶ� ତପୁ ଥିେଲ କଥା अଲଗା।ଯାହାବି େହଉ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ।  

 ଶାଶୁ ଘର ପଚାଶ କିେଲାମିଟର ପାଖାପାଖି।ଘେର େବାଉ ଆଉ ନନା , ମନ ଭାରି 

ଦୁଃଖ।ଝିअଟା ଏେତ ଦିନପେର ଆସିଲା ଟିେକ ମନ ପୁେରଇ େଦଖିନୁ ଚାଲିଯିବ।ଏହା ଠାରୁ 

ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଥିଲା ଶାଶୁ ଘରୁ େକହି ଆସିନାହାkି ନୂଆ େବାହୂଟା ମନକୁ ଯିବ। ସମ] 

ଦୁଃଖ ଯ�ଣା କୁ ପଛେର ପକାଇ ଲିଜା ବାହାରିଲା ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଛାଡିବାକୁ ସା�େର ସାନ 

ଭାଇ ଆସିଲା।ଶାଶୁ ଘର େଯେତ ପାେଖଇ ଆସୁଥାଏ ମନର ଭୟ ବି ବଢି ଚାଲିଥାଏ 
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ଲିଜାର।  

 େଶଷେର ସମ] ଭାବନାର अk ଘଟାଇ ଶାଶୁ ଘେର ପାଦେଦଲା ଲିଜା।େହେଲ ଶାଶୁ 

ଟିେକ ବି ଖୁସି ଜଣାପଡୁନଥିେଲ। ଲିଜା ମୁwିଆ ମାରିଲା  େବେଳ ଶାଶୁ େସଇ ଚିରାଚରିତ 

ଢ�େର କହିେଲ କଣ କାରଣ अଛି େବାଲି ତୁ ଆସିଚୁନା ନେହେଲ ସମେ] ଆସି ସରିବା 

ପେର ତୁ ଆସିଲୁ ମଁୁ ଭଲ େହାଇ ଗଲାରୁ। ଲିଜା ବହୁତ ଡରୁଥିେଲ ସାନ ଭାଇ କିଛି ନ 

ଜାଣୁ। ଏଠାର କଥା କିଛିବି କେହ ନାହW ନିଜ ଘେର ଲିଜା, ନନା େବାଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିେବ 

େବାଲି। େହେଲ ସବୁ େଶଷ େହାଇଗଲା ଆଜି। ଲିଜା ର ଭାରି ଇgା ଥିଲା ସାନ ଭାଇଟା 

ଆଜି ରହୁ ତା ପାଖେର।ସମ],ୁ ଛାଡି ଆସିଛି,ଆଜି ରାତିଟା ପାଈଁ ଭାଇଟା ରହିଯାଉ କିଛି 

ନେହେଲ ଗପି ଗପି ରାତିଟା କଟିଯିବ କିm େକହି କହିେଲନି ରହିବାପାଇଁ।େଶଷେର ଭାଇ 

ବାହାରିଲା େଫରିବା ପାଇଁ।େକବଳ ମନ ବୁଝିବା କୁ ଲିଜା କହିଲା ପପୁ ରହୁନୁ ଆଜି। ପପୁ 

ବି ଜାଣିପାରିଥିଲା ନାନୀ ଶାଶୁର ମନ କଥା।ଲିଜା େଶଷେର ପପୁ କାନେର କାpି କାpି 

କହିଲା "ଘେର ଏଠା କଥା କିଛି କହିବୁନି,େବାଉ ଟା ଖାଲି କାfିବ"। ପପୁର ଧଯ��  େବାେଧ 

ନଥିଲା अଧିକ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ, ତର ତର େହାଇ ଗାଡି �ାଟ କରି ଚାଲିଗଲା ଲିଜାର 

ସାମ�ାରୁ। େସଇଠି ବସି ପଡ଼ିବାକୁ ଇgା ଥିଲା ଲିଜାର, େହେଲ ଶାଶୁ ଘର ପରା 

ବାଧ�ତାମଳୂକ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ଘର ଭିତରକୁ। 

 ସf�ା ସମୟ। ଶାଶୁ ଦାw ବାରwାେର ବସି ପାନ ଖାଉଛkି, ଆର ସାହି ମାଳ 

ମାଉସୀ େସଇବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ। ଶାଶୁ ତା,ୁ େଜାର କରି ବସାଇେଲ, ମାଳ ମାଉସୀ 

କହିେଲ ମିଠା ସବୁ ଏକା ଖାଇଲୁ ନା କଣ ବା। ଶାଶୁ କହିେଲ େବଗ ଖେw ଧରି ଆସିଥିଲା 

େକାଉ ଭାର େଥାର େଯ ମଁୁ ତେତ େଦଲିନାଇ କହୁ କହୁ ମୁହଁ ଟା ଛାଟି େଦେଲ। ଲିଜା କିଛି 
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ଆଣି ନ ଥିଲା ତା ନୁେହଁ େଦବାକୁ अନିgା। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରି ମାଳ ମାଉସୀ କହିେଲ ଏେତ 

ବଡ ଘେର େବାହୁ ଟା କୁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଥିବ। ତପୁ ତ ଘେର ନାହW ନୁଆ ମଣିଷ ତାକୁ 

କିଛି କହୁ ନ  ଥିବୁ। କଥାଟା ଜମା ସହିପାରିେଲନି ଶାଶୁ ମା। ଟିେକ ଉଚା ଗଳାେର 

କହିେଲ ଆେଲା ମଁୁ କାଇଁ କଣ କହିବି ବା, ତା, ଘର ସିଏ ସnାଳିେବ, େମାର ଯାଏ େକେତ 

ନା ଆେସ େକେତ,େକଇଟା ଦିନ ମଁୁ ବ|ିବି। ମାଳ ମାଉସୀ େବାେଧ କଥାଟା ଭଲ 

ଲାଗିଲାନି,େମାର େକେତ କାମ ମଁୁ ଯାଉଛି କହି ଚାଲିଗେଲ। ମାଉସୀ ,ୁ ନ ଶୁଭିଲା ପରି 

ଶାଶୁ ମା କହିେଲ େଦଖୁନ ପର ଘେର ମାମତକାର, ଏଥିପାଇଁ େବାହୁ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ। 

ମାଳ ମାଉସୀ  ଓ ତା େବାହୁ ଭିତେର ଝଗଡା େହବା ଗଁାେର େକହି େକେବ ଶୁଣି ନାହାkି। 

ଏହା ପେର ରାଗ ତମ ତମ େହାଇ ଶାଶୁ ମା ଘରକୁ ଗେଲ।                                      

 ରାତିେର କଣ ରାfିବ ପଚାରିବାରୁ ଶାଶୁ ମା କହିେଲ ତେମ ସବୁ ଆସିବ େବାଲି ତପୁ 

େଫାନ କରି କହିଥିଲା।ମଁୁ ତମ ପାଇଁ ରାfିଥିଲି। ତେମ ତ अେବଳାେର ଆସିଲ, ସବୁ अଛି 

କଣ ରାfିବୁ।ନାନା ପାଇଁ ଖାଲି ରୁଟି ଚାରି ପଟ କରିେଦ ଆଉ ଦିନ ତରକାରୀ େଦଇଦବୁ। 

ଆେମ ଶାଶୁ େବାହୁ କଣ ଟିେକ ଖାଇେଦବା।  

 କାହWକି େକଜାଣି अଟା ଦଳୁ ଦଳୁ େକଇ େଟାପା ଲୁହ ବି ଝରିପଡ଼ିଲା अଜାଣତେର 

େସଇ अଟା ଚକଟାେର।ଲିପାର ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା,େକମିତି ଏ ରୁଟି େଦବ ନାନା,ୁ 

ଖାଇବାକୁ, ଉପାୟ ବି ନଥିଲା।अଟା େଫାପାଡିେଲ ରାମାୟଣ େହାଇଯିବ। ରୁଟି 

କରିସାରିବା ପେର ଲିଜା େଦଖିଲା ଦିନ ତରକାରୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ କମ ପଡିବ। କଣ ବା 

କରିବ ଘେର ସବୁ ଥାଇ ବି ତାର ହାତ ବfା।ମନ କଥା ମନେର ରଖି ଶାଶୁ ଶଶୁର,ୁ 

ଖାଇବାକୁ େଦଲା।ଖାଉ ଖାଉ ଶଶୁର କହିେଲ ମା େରାେଷଇ କିଛି କଲୁ ନି କି ରାତିେର। 
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ଶାଶୁ ଚୁପ ରହିେଲ। ଏମାେନ ଖାଇସାରିବା ପେର ଲିଜା ବଳକା ଭାତ େନଇ  େଶାଇବା 

ଘରକୁ ଗଲା। 

 ଲିଜାର ତ େଭାକ ନଥାଏ।ଭାତ ଥାଳି ଖଟ ତେଳ ରଖିେଦଇ େଭା େଭା େହାଇ କାpି 

ଉଠିଲା।େହେଲ କାp ଶୁଣିବ କିଏ। ତାରି ଭିତେର ଲିଜାର ପିଲାଦିନ ମେନ ପଡ଼ିଲା। ତାର 

ଠିକ ମେନ अଛି ପିଲାଦିେନ େଜେଜ କାfେର ବେସଇ ;ୁଲ େନବା କଥା।ପୁଣି ;ୁଲ ଛୁଟି 

େହେଲ କାfେର ବେସଇ ;ୁଲ ରୁ ଆଣିବା କଥା।ଗରିବ ଘର େହେଲବି େଗାଡ଼େର ଟିେକ 

ମାଟି ଲାେଗନି।ଘରର ବଡ଼ ଝିअ େହାଇଥିବାରୁ ବହୁ େଗଲ୍ହା େର ବଢିଥିଲା। ଘେର କକା 

ଖୁଡି େଜେଜ େଜେଜମା େହାଇ ସତର ଜଣ ମଣିଷ,ସମ], ମୁହଁେର ଲିଜା ଲିଜା।େଛାଟ 

େବେଳ ନନା  ହାଟରୁ ସବୁଦିନ ବରା ପକଡ଼ି ଆଣିେବ ଲିଜା ପାଇଁ େବାଉର अନିgା 

ସେତ ।ମାଡ଼ ତ ଦୂରର କଥା କାହା ଟାଣ କଥା ବି ସହିପାେରନି ଲିଜା। ଟିେକ ଟିେକ 

କଥାେର ନନା ଘେର ପ�ଲୟ କରିଦିअkି ଲିଜା ପାଇଁ।  ଟିେକ ବଡ଼ େହବାରୁ ନନା େବାଉ 

ଲାଗି ଜାଇଥିେଲ ଲିଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ଆବଶ�କ ଜିନିଷ କିଣିବାେର।ଭାରି ବିରo ଲାେଗ 

ଲିଜା କୁ ଏ ସବୁ। ଗଁା ଯାତ� ା ରୁ ସବୁ ବଷ� ଖେw ଖେw ଜିନିଷ କିଣିବାେର ଲାଗିଯାଇ ଥିେଲ 

ଘର ର ସମେ]। ନନା େଯୗତୁକ ଟ,ା େଯାଗାଡ କରିବା ପାଇଁ େକେତ କୁଆେଡ ନ 

ଯାଇଛkି। ଏେବ ବି अେନକ ଋଣ ଶୁଝିନି।ପ�ାୟ ଦୁଇ ବଷ� ଲାଗିବ େବାେଧ। ଏମିତି 

େକେତ କଣ କଥା ଭାବିଚାଲିଛି ଲିଜା। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ େକତେବେଳ େଶାଇପଡିଛି ନିେଜ 

ବି ଜାଣିନି। 

 ହଟାତ କାହା ପାଟିେର ଲିଜାର ନିଦ ଭା�ିଗଲା। େଦଖୁ େଦଖୁ ସାେଢ଼ ଛ ଟା।ପୁରା 

अଗଣା ଖରାେର ଚିକ ମିକ କରୁଛି।ଘର ଦୁଆର ଓଳା ବାକି। କଣ କରିବ ଏେତ େଡରି 
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େହଲାଣି ଘର ଦୁଆର ଓଳାଇବ ନା  ଆଗ ଗାେଧାଇବ ଭାବୁ ଭାବୁ ଲୁଗା ପଟା େନଇ 

ଗାେଧାଇବ ପାଇଁ ଗଲା। ଶାଶୁ େବାେଧ ସବୁ ଲe� କରୁଥିେଲ େଗାପନେର। ତର ତର 

େହାଇ ଗାେଧାଇ େଫରିଲା େବଳକୁ ଶାଶୁ କହିେଲ େମା ପାଇଁ ଘର ଦୁଆର ପେକଇ 

ଗାେଧାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା,ରାତିେର ଛ ଠା ନ ଭଜା କରିଥିଲା ତ अ¤ା ଭା�ି ପଡୁଥିବ। 

ଟିେକ ତର ତର େହାଇ ଆସୁ ଆସୁ ପିwା େର ଥିବା ଢାଳେର େଗାଡ଼ ବାଜିଗଲା ଲିଜାର। 

ଢାଳ ଟା ଦୁଆରକୁ ଗଡ଼ିଗଲା। ଶାଶୁ ମା ରାଗେର କହିେଲ ଢାଳ କୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ, ମେତ ଦି 

େଗାଇଠା ମାରୁନୁ।ଲିଜା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାର ଧଯ�� ନ ଥିଲା। ତା େଶାଇବା ଘେର ଯାଇ 

କବାଟ େଦଇ ବସିଲା। 

 କଣ अଛି େମା ସମସ�ା ର ସମାଧାନ।େମାର କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା 

ଉଚିତ ଚିkା କରୁଛି ଲିଜା ଖଟ ଉପେର ବସି।କୁଆେଡ ଚାଲିଯିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ େକାଉ 

अଜଣା ରାଇଜକୁ, ପର ମୁହୂ\�େର ତାର ମେନ ପଡ଼ିଲା ଖବରକାଗଜ େର ଆସୁଥିବା 

ଏେବର କୁ�ିତ ଘଟଣା। ନାରୀ କିପରି ଲା|ିତ େହଉଛି ଦିନ ଦିପହରେର,େଫରି ଆସିଲା 

ପୁଣି ଦୁଇପାଦ। େମାପାଇଁ େବାେଧ ଆତE ହତ�ା ସବୁଠୁ ଭଲ େହବ,अତି ସହଜ ବି। 

ସବୁଦିନ ମରିବା अେପeା ଦିେନ ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଦିନ ରାତି କ� କରିବା अେପeା 

େକଇ ମୁହୂ\� କ� କରିେନେଲ eତି କଣ।ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା ଏ ନିu\ି େନବାପାଇଁ 

ଲିଜାର । ଆଲଣା ରୁ ଖେw ଲୁଗା  େନଇଆସି ଖଟ ଉପେର ଛିଡ଼ାେହାଇ ଛାତ ର ପ�ାେର 

ବାfିବା ପାଇଁ େଚ�ା କଲା ରୁ ପ�ା କୁ ବି ହାତ ପାଇଲାନି। ଲିଜା େଟବୁଲ ଟା କୁ ଟାଣି 

ଆଣି ଖଟ ଉପେର ପକାଇ ଲୁଗାକୁ ପ�ାେର ବାfି େଦଲା ନିଜର ସବୁ ବଳ ଖେଟଇ। ଆର 

ମୁwଟିକୁ େଗାେଟ ଫାଶ କରି ମୁwେର ଗେଳଇ େଦଲା। ଜଣାବି ପଡ଼ିଲାଣି େକେତ 
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ସହଜେର ଏସବୁ େହାଇଗଲା ମୁହୂ\�କ ମଧ�େର। ଏେବ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଭିତେର ଦୂରତା 

ମାତ�  େଗାଟିଏ ମୁହୂ\�। ତାପେର ସ"ୂ$� ମୁoି अକଥନୀୟ अତ�ାଚାର ରୁ। େବାଉ ମଁୁ 

ଯାଉଛି କହି େଗାଡ଼ େଟବୁଲ ଉପରୁ ଉଠାଇଲା େବଳକୁ ସେତ େଯମିତି େକହି ଜେଣ ଡାକୁଛି 

"ଲିଜା"। ଏ ତ େବାଉର ଡାକ,ଚମକି ପଡିଲା ଲିଜା।େଟବୁଲ ଉପରୁ ଉଠିଯାଉଥିବା ପାଦଟି 

କୁ ସnାଳି େନଲା ଲିଜା।ଟିେକ ପ�କୃତି� େହାଇ ଚାରି ଆଡକୁ ଲe� କଲା, ଟିେକ ଚମକି 

ପଡି ଭାବିଲା େବାେଧ େବାଉର େସ ଡାକ ତା ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି अଭ�ାସ େର 

ପଡିଯାଇଛି। ଏ େଗାେଟ ଭ� ମ। ପୁଣି େସଇ ପୁରୁଣା କଥା ମେନପଡ଼ିଲା "େବାଉ ଟା ଖାଲି 

କାpିବ" ନା ଏମିତି େବାଉକୁ ଠକି ଯାଇ ପାରିବିନି। ନାନା, ଏେତ ଋଣ ର ପ�ତିଦାନ କଣ 

ଖାଲି ଲୁହ। ନିଜ अଜାଣତେର ହାତ ଚାଲିଗଲା େବକ ପାଖକୁ। ଲୁଗାର ଫାp େଖାଲି 

ତଳକୁ ଆସିଲା ଲିଜା। ଏକ अଜଣା ଭୟେର ସାରା େଦହ ଥରୁ ଥାଏ ଲିଜାର। 

 अବଶ ଓ ଦୁବ�ଳ ଶରୀର େନଇ ଲିଜା ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲା।ଠାକୁର ଘେର 

ମହାଭାରତ ଓ ଭଗବାନ କୃ{,ୁ େନଇ अେନକ ଫେଟା ପଜୂା େହଉଛି। ଲିଜା ର ସବୁ 

ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଛି ଭଗବାନ , ଉପରୁ।େକେବ ମୁoି େଦବ ମେତ ଏ ଯ�ଣାରୁ। ମଁୁ ତ 

ଏକା, अଜ�ୁ ନ, ପାେଖ ସିନା କୃ{ ଥିେଲ େହେଲ େମା ପାଖେର କିଏ अଛି। ପୁଣି ଆଖିେର 

ପଡ଼ିଲା କୃ{ଚp�  , ବଂଶୀ ବାଦନ ର େଫାେଟା ଯମୁନା କୂଳେର।ସେତ େଯପରି ହସୁଛkି 

ଲିଜା କୁ େଦଖି। କଣ େହଲା େକଜାଣି ଲିଜା ଭାବିଲା କୃ{ ସିନା ପିତାମହ ଭୀଷE , ମହା 

ପରାକ�ମୀ କ$� ପାଇଁ  ସାହା େହାଇଥିେଲ अଜ�ୁ ନ,ୁ। ମଁୁ କଣ ଏ ୬୦ ବଷ� ବୁଢ଼ୀକୁ େରାକି 

ପାରିବିନି। ନି�ିk ପାରିବି।େମା ଜୀବନର କୁରୁେeତ�  େର ମଁୁ ରଥୀ ମଁୁ ହW ସାରଥି। େଯ 

ମେତ ଝିअ େବାଲି ଭାବୁନି ମଁୁ କାଇଁ ମା େବାଲି ଭାବିବି। ବଉଳା ଗାଇ କୁ ସିନା ବାଘ ଛାଡ଼ି 
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େଦଇଥିଲା।ଏମାେନ ପଶୁ ଠୁ ବି ହୀନ।େଗାେଟ େଗାେଟ କଂେସଇ। ଏମାନ, ଆଗେର 

ବନ ରାଜ ସିଂହ େହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ�ତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ�ତିବାଦ ନା ପ�ତିବାଦ  

ନୁେହଁ ପ�ତିେରାଧ। 

 ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଗଲାପେର ଜେଣ ନାରୀ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ସeମ 

େହାଇଯାଇ ଥାଏ। ଲିଜା ର ଏେବ କାହାକୁ ଭୟ अଛି ନା କାହାକୁ ଲାଜ।େବଶ ଆରାମେର 

ବାରି ପଟକୁ ଯାଇ େଧାଇଧାଇ େହାଇ ଚାରିପଟକୁ ଲe� କଲା ଲିଜା। େକେତ ସୁpର 

ବାହାର ଟା। ଜୀବନେର ପ�ଥମ ଥର େଦଖୁଛି ଶାଶୁ ଘରର ଚାରିପଟ।ବାହାେର େକେବ 

ମୁw େଟକି େଦଖିନଥିଲା ଏସବୁକୁ। କିଛି ସମୟ ବାରିପେଟ ବୁଲାବୁଲି କରି ଲିଜା େରାେଷଇ 

ଘରକୁ ଆସି କଣ ଟିେକ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲା। ବାହାନା କରି ଶାଶୁ ବି ଦୁଇ ତିନିଥର 

ଘର ବାହାର େହେଲଣି କଣ କରୁଛି େଦଖିବାକୁ।ଲିଜା ଜଳଖିଆ କରିସାରି ଦୁଇ ଚାମଚ 

ଖାଇଛି କି ନାଇ ଶାଶୁ ମା ଗଜ� ଉଠିେଲ,ଘେର ସକାଳୁ ସମେ] ଉପାସ।େତାରି ଏକା େପଟ 

େପାଡିଯାଉଛି, େବାପା ରଖିଥିଲା ତ ଜବର େହାଇ ଖାଇବୁ। ଦୁଇ ଦିନର େଭାକ ଆଉ ଛ 

ମାସର ଦୁଃଖ ଏେବ ରାଗେର ପରିଣତ େହାଇଯାଇଥିଲା ଲିଜାର। �ାନ କାଳ ପାତ�  ଭୁଲି 

ଲିଜା କହିଲା,ମଁୁ ତମ ପୁअ କି ତମ ସ�ାମୀ ନୁହଁ। ତେମ ଏ ଘରର ଶାଶୁ େହେଲ ମଁୁ ଏ ଘରର 

େବାହୂ।କିଛି କହୁନି େବାଲି େଗାେଟ ନାଟ ଲାେଗଇଛ ଆସିଲା ଦିନରୁ।ପୁअ ଟ,ା ଟା 

ପେଠଇ ଦଉଛି ତ अ¤ା ଟାଣ େହାଇଯାଉଛି।ଏଠି ତମର େଗାେଟ ଝିअ କଣ ଏମିତି ବଢିକି 

ଯାଇଛି ତା ଶାଶୁ ଘର। ତମ ଘେର ଝିअ ମାେନ କଣ ବାପକୁ ଖାଇବା କୁ ପିଇବା କୁ ଦିअkି 

ନି। କହିବ କଣ ନା ବୁଢାକୁ େଟାକା କରିେଦବ।ଶିeା ଦୀeା ତ ନାହW।େବସି ବାଗ 

େଦେଖଇେଲ ମାମଁୁ ଘରକୁ(ଥାନା) ଯିବ।ଛୁରୀ ଉପେର ବିଧାଏ େଦବା ଝିअ ମଁୁ।ତମର 
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ସବୁଦିନକୁ େମାର ଦିେନ। ଶଶୁର ବି ଘେର ଥାkି େହେଲ ସବୁଦିନ ପରି ନିରବ। ଲିଜା ର 

ପାଟି ସାହି େଶଷ ମୁwକୁ ବି ଶୁଭୁଥିଲା। ଶାଶୁ ଭୟେର ଥରିେଲଣି।ଲିଜା ଛ ମାସର ରାଗକୁ 

ଆଜି ସୁଝାଇ େଦଲା। ଶାଶୁ ମା କିଛି ଆଉ ଲିଜାକୁ ନ କହି ସବୁ ରାଗ ଶଶୁର , ଉପେର 

ସାରିେଲ। 

 ଲିଜା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଜୀବନେର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ। ବିଶ୍ଵ କୁ ଜୟ କଲାପେର 

ବିଶ  ବିଜୟୀ ଆେଲକଜାwାର ବି ଏେତ ଖୁସି େହାଇନଥିେବ।ରାତିେର େରାେଷଇ ସାରି 

ଶଶୁର,ୁ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ନିେଜ ଲିଜା ଖାଇ େଶାଇବାକୁ ଗଲା।ଶାଶୁ ଖାଇେଲକି ନାଇଁ 

େକହି ଜାଣି ନାହାkି। ଲିଜା ର େଶାଇବା ଘରୁ େମାବାଇଲରୁ ଧୀେର ଧୀେର ଶୁଭୁଥିଲା 

େଗାେଟ ଗୀତ।  ..    " ତେମ ଚକ�େର ବୁଲାअ ସାରା ଜଗତ, ମହା ଭାରତ, ମହା ଭାରତ" 

   

ସାନମଳୂାଇ 

େଗାବିpପୁର 

କଟକ,୭୫୪୦୧୮ 

େଯାଗାେଯାଗ ୮୪୬୯୨୩୭୧୭୨  
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କବିତା ବିଭାଗ 
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ଧିେରନ୍ ବାଗ୍ 

ମା ଆସୁଛkିମା ଆସୁଛkିମା ଆସୁଛkିମା ଆସୁଛkି    
ଶୀତଳ ଶରେତ 

କାଶତwି ଫୁେଲ 

ମା’ ଆସୁଛkି ମାଡ଼ି 

କରୁଣାମୟୀ େସ 

ଦୁଃଖର ହାରିଣୀ 

ସଂସାରୁ ଦୁଃଖ େଦେବ ତଡ଼ି 

 

ଭକତ ତୁମକୁ 

ଚାହW ରହିଛkି 

େକେତ ଆଶା ମେନ ଧରି 

ଧପୂ, ଦୀପ ଜାଳି 

ଗୁହାରୀ ଜଣାkି 

ଦୂଗ�ତି ନାଶିବ ସବୁରୀ 

 

ବରଷକୁ ଆସ 

ଏ ଧରାଧାମକୁ 
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େଦଇ ଦଶ�ନ 

ପୁଣି ବାହୁଡ଼ 

ଆର ସନକୁ 

 

ଏ ଧରାଧାେମ 

ବିେଜ କରିଛ 

େକେତ େଯ ରୂପ ଧରି 

ତୁେମ ହW ସତ� 

ତୁେମ ହW ସ��ା 

ଆମ ପଥର ମ�ଧାରୀ 

 

କରୁଛି ମିନତୀ 

େହ ଜଗତଜନନୀ 

ଆସ ବିଶ�ରeା ପାଇଁ 

େଯେତ अଛି କ� 

େଯେତ अଛି ଦୁଃଖ 

ନିअ ପଣେତ ପୁରାଇ 

 

ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 
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ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 

ନବରାତ� ୀ ନବରାତ� ୀ ନବରାତ� ୀ ନବରାତ� ୀ     
ବ�ହE ାwର କ\�� ୀ େଦବୀ ସି�ିଦାତ� ୀ ଭକତ, ପି�ୟପାତ� ୀ 

ଶରତର କାେଳ ଧରଣୀ ବeେର ଉଭାେହାkି ଜଗଧାତ� ୀ ।। 

ଆଶି ନ ମାସର ମହାଳୟା ଠାରୁ ପ$ୂ�ମାର ତିଥି ଯାଏଁ 

େଷାହଳ ଦିନେର େଷାଳ ଉପଚାେର ମାତା ନିତି ପଜୂାପାଏ ।। 

ପ�ତିପଦା ଠାରୁ ନବମୀର ଯାଏଁ ନअ ରୂପ ମାତା,ର 

ନବରାତ� ୀ ନାେମ ଖ�ାତି ଏ ଜଗେତ ନअେଗାଟି अବତାର ।। 

ପ�ତିପଦା ଦିେନ େଶୖଳପୁତ� ୀ ନାେମ ହେ] ଖá ମୁâର 

େସଇ ଦରଶନ କେଲ ଭoଜନ ପାପୁ ପାଆkି ନି]ାର ।। 

କମwଳୁ ଟିକୁ ବାମହେ] ଧରି ଡାହାେଣ ରୁଦ� ାe ମାଳା 

ଦ୍ଵିତୀୟା ତିଥିେର ବ�ହE ଚାରିଣୀ’େସ କରିଥାଏ ଲୀଳାେଖଳା ।। 

ତୃତୀୟ ଦିବେସ ଚp�ଘ¤ା େବେଶ ଭo,ୁ ଦିଏ ଦଶ�ନ 

ଘ¤ େଘାଡାଇକି ଭକତ,ୁ ରଖି କୃପା କରଇ ବହନ ।। 

ଲଲାଟେର ତାର अ��ଚp�  େଶାଭା ଚp�ଘ¤ା ନାେମ ଖ�ାତ 

ଦଶହେ] ଦଶअ¦ ବିରାଜିତ ଶତୃମେନ ଜାେଗ ଭୀତ ।। 

ଚତୁଥ�ୀ ତିଥିେର କୁଷE ାwା ନାମେର अ�ଭୂେଜ ଆବିଭ�ାବ 

अମୃତ କଳସ,କମwଳୁ,ଧନୁ,କମଳ,ତୀର ଆୟୁ� ।। 

ପ|ମ ଦିବେସ ;pମାତା େବେଶ ପ|ମୀ ତିଥିର ଦିନ 
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େକାେଳ ପୁତ� ଧରି ଜଗତ ଆେବାରି ଧରାପୃେ. ଆଗମନ ।। 

ଋଷି କାତ�ାୟନ ପ�ଥମ କରିଣ ପଜିୂଥିେଲ ଭଗବତୀ 

େସହିଦିନୁ ମାତା କାତ�ାୟନୀ ନାେମ ଜଗେତ ଲଭିେଲ ଖ�ାତି।। 

ଷ.ୀତିଥି ଦିନ କାତ�ାୟନୀ େବଶ ଧରିଥାଏ ମାଆ େମାର 

ତାରପାେଶ ମତି ଥିେଲ ସଦାଭoି ସଂସାରୁ େହାଇବା ପାର।। 

ନବ ରାତି� ର’େସ ସ�ମ ଦିବେସ କାଳରାତ� ୀ େବଶ ତାର 

अତି ଭୟ,ରୀ अସୁର ସଂହାରୀ କାଳରୂପୀ अବତାର।। 

କେଠାର ତପସ�ା କରି ଥେର ମାତା ତନୁ ପଡିଥିଲା କଳା 

ଗ�ା ଜେଳ ସ�ାନ କରାअେk ଶିବ େଗୗରବ$� ତନୁେହଲା ।। 

େସହିରୂେପ ମୁØ େହେଲ ସଦାଶିବ ନାମେଦେଲ ମହାେଗୗରୀ 

େସହିକାଳୁ ନାମ ମହାେଗୗରୀ େହଲା अ�ମୀ େବଶ େତାହରି।। 

ନବରାତ� ୀର ନବମ ଦିବସେର ନବମୀ ତିଥିର ଦିନ 

ଜଗତ ଜନନୀ ସି�ିଦାତ� ୀ ମାତା କରିଥାଉ ଆଗମନ ।। 

ଜୟ ସି�ିଦାତ� ୀ ସି�ି ପ�ଦାୟିନୀ ପଦE ାସେନ େଦବୀ �ିତା 

ହେ] େତାର ଶ�,ଚକ� , ଗଦା,ପଦE  ଜଗତ ପାଳୁତୁ ମାତା ।। 

ଏହି ପ�କାରେର ନବ ଦିନାତE କ ନअଦିନ ନअେବଶ 

ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତ ମ�େଳ େଦଉଥାkି ମା’ ଆଶିଷ ।। 

େତାହରି ମହିମା ଗାଉ ଥାଉ ମନ ଜୟ ମା’ମହିଷାମq�ନୀ 

େସ�ହ,େପ�ମ,ଭାବ ଭରି ଦିअ ହୃେଦ େହ ମା’ସିଂହବାହିନୀ।। 
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ଦୀପକ ଷଡ�ୀ 

ମହିଷାମ��ନୀମହିଷାମ��ନୀମହିଷାମ��ନୀମହିଷାମ��ନୀ    
ଆଶି�ନ ମାସର अୟମାରnେର 

                     ଆସ େଗା ମା ମହାମାୟୀ 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା େହାଇଯାଏ ଧରା 

                           ତୁମ ଆଗମନ ପାଇଁ  । 

 

ଆସ େଯେବ ତୁେମ ଗଜ 

                    ବାହାନ କି େଦାଳା ବାହାନେର ଚଢି 

ଫଳ, ପୁu ସବୁଜିମାେର ଭରିଯାଏ ଧରା 

                    ଲାେଗ ସେତ କି ଏକ ର�େବର� ର ଶାଢୀ  । 

 

ନବରାତ� ର ଜାଗରଣ କରି 

                    ଭକତ ନିଜର ସୁଖକୁ ମନାସୁ ଥାଏ 

अଭୟଦାୟିନୀ କ�ନିବାରିଣୀ େବାଲି 

                   ପରା ଜଗତ ତୁମକୁ େବାଲାଉ ଥାଏ  । 

 

ଧରାପୃ.େର ଦୁ� ଦାନବର ବଢିଥାଏ 
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                     େଯେବ େଯେବ କ� �ରତାର अତ�ାଚାର 

ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ େନଇଥାअ 

                   ତୁେମ ଦଶଭୂଜା ଦୁଗ�ାର अବତାର । 

 

ଧମ� କୁ ଢାଲ କରି ଏ ସଂସାେର 

                   ବାହାରିେଲଣି ଶହ ଶହ ମହିଷାସୁର 

ମହିଷାମ��ନୀ େହାଇ ସଂହାର କର 

                ‘ମା’ ଶାk େହଉ ଆମ ବିଶ�ପୁର  । 

  

अଧ�ାପକ, େରାଲାw ଫାମ�ାସୀ କେଲଜ 

େଖାଡାସି�ି, ବ� ହE ପୁର – ୧୦ 
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ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି 

ଆସ ତୁେମ ମା ଆସ ତୁେମ ମା ଆସ ତୁେମ ମା ଆସ ତୁେମ ମା     
ଶରତ ସକାଳ ତୁମ अେପeାେର 

ନିମ�ଳ ଆକାଶ ରହିଛି ଚାହW, 

ଗ�ଶିଉଳୀର ମଧରୂ ବାସନା 

ଭାସି ଆସିଲାଣି ପବେନ ଛୁଇଁ। 

 କାଶତwି ହେସ ମଥା େଦାହଲାଇ 

 ଚାମର ବି|ୁଚି ତୁମରି ପାଇଁ, 

 ମୁରୁକି ମୁରୁକି ଲତାର ଫା,େର 

 ହସୁଚି ମାଳତୀ ତୁମକୁ ଚାହW। 

ଲତାର ଫା,ରୁ ନୀଳ ଓଢଣୀକୁ 

अପରାଜିତାଟି େଟକି େଦଖୁଛି, 

ଶରତ ସf�ାେର ନୀଳ କଇଁଫୁଲ 

ତୁମ अେପeାେର ଚାହW ବସିଛି। 

 ପାବ�ଣ ମୁଖର ଗଁାରୁ ସହର 

 ଢାକ ମହୁରୀେର କ"ି ଉଠୁଚି, 

 ଆସ ମାଆ ତୁେମ ଶoି ସ ରୂପିଣୀ 

 ସ�ାଗତ ତୁମକୁ ବିଶ ଜନ କରୁଚି। 
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ସନମ େଦବୀ 

ଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀଜଗତଜନନୀ    
େହ ମା’ ଆଦିଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ 
ସkାନବdଳା ମା’ ଦୁଗ�ା, ମ�ଳା, ତାରିଣୀ 
ଆପଣ,ର ସହସ� ସହସ� ନାମ କିm 
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ େକଉଁ ରୂପେର ପଜିୂ ବି ମା’! 
 
େହ ମା’ ଆଦିଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ 
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ େକଉଁ ରୂପେର ପଜିୂବି? 
ଜଗତଜନନୀ େସ�ହମୟୀ ସkାନବdଳା ମଁା ଦୁଗ�ା 
ନା େସ ବିଭୀଷିକା ମହିଷାସୁରମq�ନୀ ରୂପେର 
 
େହ ମା’ ଆଦିଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ 
ମଁୁ ଆପଣ,ୁ କିପରି ରୂପେର ପଜିୂବି 
ଆପଣ,ୁ ଭoିର ସହିତ ପଜୂା କରିବି ନା 
ଆପଣ, अତି ଆଦରର ସkାନ, େସବା କରିବି 
 
େହ ମା’ ଆଦିଶoି, େହ ମା’ ଜଗତଜନନୀ 
ତୁେମ ଏ ସୃ�ିର ସ��ା କ\�ା କିm 
ମଁୁ ଏ ସୃ�ିର ଏକ ଛାର ଜୀବ 
େତଣୁ ଆପଣ େମାର ସାଦର ପ�ଣାମ ଗ�ହଣ କରm 
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ସ�ାଗତିକା ତୁଳ 

    େହ ମାେହ ମାେହ ମାେହ ମା’ ’ ’ ’ ଦୁଗ�ା ଦୁଗ�ା ଦୁଗ�ା ଦୁଗ�ା     
ଆେମ ଜାଣୁ, ତୁ ଚାହୁଁନା ରୁଧିର 
େହେଲ କହ ଥେର.... 
ଏଇ ରoର ନଦୀ 
େତା ନା' େର ବହୁଛି କଣ ପାଇଁ  ? 
ଚାଲିଯାଏ େକେତ ନିରୀହ ପ�ାଣ 
େତା ଆେଗ ବଳି ର ନାମ େନଇ.... 
 
ମାଆ େଗା ଥେର ବୁେଝଇ େଦ .. 
ଏଇ अେଵାଧ ଶିଶୁ,ୁ, 
େସମାେନ ବି େତା ସkାନ କହି  । 
 
ଧରା ପୃେ. ତୁ ସେବ� ବିରାଜିତ 
େନଇ ଭିନ�  ନାମ ଭିନ�  ରୂପ, 
ଡେର ନାହW କି"ା ଦୁ� अପରାଧୀ 
କରିଚାେଲ ଦୁ¬ମ�, अନ�ାୟ, ପାପ .. 
 
ଥେର ଖାଲି ଓହ� ାଇ ଆ' 
ଏଇ ଧରା ପୃେ. , 
ନାଶିବାକୁ "କଳି"ର अସୁର ... 
ଊଶ ାସ କର୍ ମା' ଏ ଭାର େମଦିନୀର ।  
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अେପeାରତ ଆେମ 
େତା ପୁତ�  କନ�ା ଗଣ , 
ବିନା ଦି� ଧାେର 
ସମପ� େଦବୁ ସବୁକିଛି 
େକବଳ ପାଇବାକୁ 
ଟିକିଏ େତା ଆଶିଷ ମାତ�  । 
 
अଜାଡି େଦ' ମାଆ 
େତା କାଣିଚାଏ କରୁଣା, 
େଘାଡାଇ େଦ' େତା अଭୟ ପଣତ  
ଧରଣୀ ବୁକୁେର , 
ନ ପଡ଼ୁ अନ�ାୟ, अନୀତିର ଛାଇ 
ଭରିଯାଉ ଏଠି ଭoି,େପ�ମ, ପ�ୀତି । 
 
ନ ରହୁ ପାପ, ନ ରହୁ ପାପୀ, 
ବିରାଜୁ ମାଆ ଏଠି ଶାkି ଆଉ େମୖତ� ୀ । 
 

ନାରାୟଣପାଟଣା, େକାରାପୁଟ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  181 

କଲ�ାଣୀ ନp 

ମଁା ଦୁଗ�ା, ନବରୂପମଁା ଦୁଗ�ା, ନବରୂପମଁା ଦୁଗ�ା, ନବରୂପମଁା ଦୁଗ�ା, ନବରୂପ    
ଶରତ ସnାେର ଶୃ�ାର କରି, 
ନବଦିେନ ନବରୂପ େନଇ, 
ଆସିଛ ମା ଏ ଧରା ପ�ା�େଣ 
ନାଶିବାକୁ ପୁଣିଥେର, ମହିଷା, ରାବଣରୂପୀ अରି 
 
ନବରାତ� ୀର ପ�ଥମ ଦିବେସ 
ଆବିଭ�ୂତା ମା ‘େଶୖଳପୁତ� ୀ’ 
ଶoିରୂପିଣୀ ମା ଜଗ·ନନୀ, 
ଶoି ପରାକା.ା େଦଖାଇ 
ଧ�ଂସି अନ�ାୟ, ଦୂନ�ୀତି, ମା ଶoିରୂପିଣୀ 
 
ଦି� ତୀୟ ଦିବେସ ମାତ ‘ବ� ହE ଚାରିଣୀ’ 
ତପସି�ନୀ େବେଶ ଉଭା େହାଇ 
ଶାkି, େମୖତ� ୀର େଜୖତ�  ଉଡ଼ାଇ 
eମାରୂପିଣୀ େହ ମା ପାବ�ତୀ 
ଶାkି, ଦୟା eମା ଦିअ େଗା अଜାଡ଼ି 
 
‘ଚp�ଘ¤ା’ େବେଶ େଯେବ ଆସ अବତରି 
କରାଳ ରୂପଧାରିଣୀ 
अଗି�ସମ ଲାଲିମାକୁ େନଇ 
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ଆସ ମାତ, ଦିअ ଧ�ଂସକରି 
ଈଷ��ା େ-ଷ େଯେତ ଆମରି 
ଧ�ଂସକାରିଣୀ ମା, ଆସ अବତରି 
 
ଚତୁଥ� ଦିନେର ସମ] ଉଜ�ାକୁ େନଇ 
େଯେବ ଆସ ମା ‘अ�ଭୂଜା’ ସିEତହାସ� େନଇ 
ସଂସାର ମୁଗ୍ ଧ ହୁଏ, େସ ଶାଶ�ତ ରୂପକୁ େଦଖି 
ମଁା ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ, ଦିଗ୍ ବିଜୟିନୀ 
 
କା\�କ, ମାତ ମଁା ‘;pମାତା’ 
େଯେବ ଆସ ପଦE ାସେନ ବସି 
େସ ସି�Ø, ଶାk ରୂପ ବହନ କରି 
େଯେବ ତୁେମ ଆସ ମାତ� ୀ ରୂପଧରି 
ବ�ାକୁେଳ ଚାହWଥାଏ ସkାନ ତୁମରି 
 
ଧମ� �ାପନା ପାଇଁ ଆସ ମଁା ‘କାତ�ାୟନୀ’ 
ମହଷ� କାତ�ା, ଦୁହିତା ସତ�ରୂପିଣୀ 
अନ�ାୟ, अନୀତି अfାର ଦୂର କରି 
ନୂତନ ଆେଲାେକ ଏ ଧରା ଯାଉ େଯ ଭରି 
ମଁା କାତ�ାୟନୀ, ନ�ାୟରୂପିଣୀ 
 
अ�ାନ ତମସ କରି ଦୂର, ମଁା ‘କାଳରାତ� ୀ’ 
ଶୁଭ,ରୀ ମାତ ଦିअ �ାନ ପରଶି 
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ଏ ମୁଢ଼ ମାନେବ ଦିअ �ାନର ଦୁ�ତି 
ମଁା ଶୁଭର,ିଣୀ, ସୁଖଦାୟିନୀ 
ମାତ �ାନ ପ�ଦାୟିନୀ 
 
‘ମହାେଗୗରୀ’ େବଶ ଧାରଣ କରି 
ଆସ ମଁା ତପ ଚାରିଣୀ 
ତପବେଳ ଶିବ,ୁ ଲଭିଲ, ମଁା ପାବ�ତୀ 
ତୁମ ଆଶିଷର ଧାରା ପଡୁ େଯ ଝରି 
ଦୁଃଖନାଶିନୀ, ଉ·�ଳମୟୀ, ମଁା ମହାେଗୗରୀ 
 
େଦବ ଯeଗଣ, ସାଧୁଜନ, ଗୁହାରୀ ଶୁଣି 
‘ସି�ିଦାତ� ୀ’ ରୂେପ अବତାର େନଇ 
ଧମ�, ସତ�ପାଇଁ ଦୁ�,ୁ ସଂହାରି 
ଆସ ମଁା ସି�ି ପ�ଦାୟିନୀ 
ମହିଷା ମq�ନୀ, ମଁା ସିଂହବାହିନୀ 
 

ବୁଢ଼ାରଜା, ସ^ଲପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ବରୁଣ କୁମାର ଦାସ 

ଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରା    
अଭାବ ଇ]ାହାର ଭିତେର 

ଶ ାସରୁ� ପାଲେଟ ସ"କ� , 

अଭିମାନେର ନିଥର ଲାେଗ 

ଆପଣାପଣ , 

अପାରଗ ବନିଯାଏ 

କିଛି ମଣିଷ 

ବାକି ରଖିେଦଇ 

अ�ୀକାର   । 

ଆଗମନୀ ଆଗମନେର 

ର� ବଦେଳ ଋତୁର 

େଖାଲି େଦଇ ଆନpର ସୀମା  

କିm ଆବ� ପରି�ିତି 

ବଦଳି ବାର ସାହସ ସଂଚୁ ଥାଏ 

ବ� ାକେହାଲ ଭିତେର   । 

 

ପାଳୁସିଆ ,େଦହୁq�ା, ବାେଲଶ�ର  । 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  185 

ମେନାର~ନ ମୁଦୁଲି 

ନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ାନବଦୁଗ�ା    
ବୃଷଭବାହିନୀ ମା ଭୂବନେମାହିନୀ 
େଶୖଳପୁତ� ୀ ଆସ ମା ହିମାଳୟନpିନୀ…� 
େଶ ତ ବସେନ ମାଆ େହ ବ�ହE ଚାରିଣୀ, 
କମwଳ ଧରି ଆସ ଭୂବନେମାହିନୀ…� 
अ��ଚp�  େଶାେଭ ମାଆ अପବୂ� ଚାହାଣୀ 
ଚp�ଘ¤ା ନାମ ତୁମ େହ ବରଦାୟିନୀ…� 
ଜପମାଳି ମାଳା ହେ] ମା ସାଦ�ୃ ଳବାହିନୀ, 
କୁଷE ାwା ନାେମ ଆସ ଦୂଗ�ତୀନାସିନୀ…I 
କା\�େକୟ ହେ] ଧରି େହ ସିଂହବାହିନୀ, 
;pମାତା ପଦE ହ]ା ମାଆ େସ�ହଦାୟିନୀ…� 
କାତ�ାୟନୀ ଚତୁଭ�ୁ ଜା ଖá ପୁuଧାରିଣୀ 
ଦୁଗ�ତିନାସିନୀ ମାଆ अଭୟଦାୟିନୀ…� 
କାଳରାତ� ୀ ମହାକାଳ ଗଧଭ�ବାହିନୀ, 
ଖପ�ର ହେ] ମାଆ ମ]କଧାରିଣୀ…� 
ବୃଷ ପୃେ. ମହାେଗୗରୀ ତି� ଶଳୂଧାରିଣୀ, 
अଭୟଦାୟିନୀ ମାଆ ତୁ ହି ତ ଶିବାନୀ….� 
ସି�ିଦାତ� ୀ ପଦE ପୃେ. ଶଂଖ ଚକ�ଧାରିଣୀ 
ଗଦା ହେ] ପଦE  େଶାେଭ େହ ବିଶ େମାହିନୀ…� 
ଦଶଭୂଜା ବ� ହE  େତଜା ମହିଷାମq�ନୀ 
ତୁେମ ମାଆ ଶoିରୂପା ଜଗତଜନନୀ….� 
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ତୁଷାରକାk ପ�ସାଦ  

ଦଶଭୁଜା ରeାକର ଦଶଭୁଜା ରeାକର ଦଶଭୁଜା ରeାକର ଦଶଭୁଜା ରeାକର     
ବିପଦ େବଳେର,          ସଂକଟ କାଳେର,  

         ମା ଆସିଥିଲୁ ତୁ ଏ ଧରାକୁ।  

अଧମ� ହଟାଇ,           ଧମ�କୁ ଜିତାଇ,  

         ମାରିଥିଲୁ ତୁ ମହିଷାସୁରକୁ।।  

 

ଆସ ଆଉଥେର,           ପୁଣି ଏ ସଂସାେର,  

        ହାତେର ଧରିତୁ ତି� ଶୁଳ । 

ନାହW ଆଉ ରeା,           ନାରୀର ସୁରeା,  

        अସୁର େହେଲଣି ପ�ବଳ।।  

 

ଭୁଲି ନିଜ ଧମ�,           କରkି କୁକମ�,  

       ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଜୀବନ।  

ନାଶି ପାପ ଭାର,         କର ତୁ ଉ�ାର,  

       ଶ��ାେର କରୁଛୁ ନମନ।।  

 

ମା' ଆସିବା ଜାଣି,           ଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ,  
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          ସବୁଜ େଶାଭିତ ଶରୀର।  

ନଳିନୀେର କଇଁ,              ରହିଛkି ଚାହW,  

         େଶାଭା କାଶତwୀ ଆସର।।  

 

ଏଥର ପଜୂାେର,         େତା ଦଶଭୁଜା େର,  

        କରତୁ ପାପୀ ର ସଂହାର।  

େତାର ଦୟାେର,           ଏ ଦଶହରା େର,  

        ଉ�ାର େହଉ ଏ ସଂସାର।। 

 

 

                                    

                                     ବରୀ, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୮୫୩୦୯୨୬୩୦  
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ସସିEତା ମହାkି  

ଆଜିର ପାବ�ଣଆଜିର ପାବ�ଣଆଜିର ପାବ�ଣଆଜିର ପାବ�ଣ    
ଋତୁଚକ�େର ଶରତ ଆସିଛି 

ଖରା ବରଷାକୁ ପାର କରି 

ଆକାେଶ ଆବୃତ ଧଆୂଁର ଚାଦର 

ଭସାେମଘ େଖେଳ ଲୁଚକାଳି।। 

 

ଦୀଘ�ାୟିତ ହୁଏ ସହରର ଛାଇ 

ମାରାଥନ୍ େଦୗଡ ମଣିଷର 

अନାଦୃତ ଆଜି କାଶତwୀ ଫୁଲ 

ଆଶି�ନର ହୁଏ ଆବାହନ।। 

 

ଆତ,େର ଥାଏ ଗ�ଶିଉଳି 

ଶିଶିରେର େଦେଖ ନିଜ ରୂପ 

ସମୟର ଏଠି ଉଗ� ଶୃ�ାର 

କିଏ ବୁେଝ ତା ମୃଦୁ ମହକ ?? 

 

ରୂପବତୀ ଜହ�  େହାଇଯାଏ ମ�ାନ 

ପ�ଗä ହୁଏନା ଆକାେଶ ତାରା 
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ପଜୂାର ମହକ ହରାଏ ଗୁରୁତ�  

अେଲାଡା ଧପୂ ଦୀପ େନୖେବଦ୍ଯ ।। 

 

अତିର~ନର ନାମ ବି�ାପନ 

ଆେଲାକର अf ସ·ା 

ସୁଲଳିତ ନୁେହଁ ସ�ର ସ�ୀତ 

ପ�ଦୂଷଣ ଲେ« ସୀମା।। 

 

ପାବ�ଣ ଆଜି ଆେବଗ ବିହୀନ 

େସଲ୍ େର ଲାେଗ ଉdବ 

ମୁହୂ\�ର ଏଠି ମଲୂଚାଲ୍ ହୁଏ 

अନ୍ ଲାଇନ୍ ବିେକ ସ�ପ�।। 

 

ସୁଖ ଦୁଃଖ अେଟ ବ]ୁ ଆେପeିକ 

ସଂପଦେର ମପା ହୁअଇ ସ"କ� 

ରୀତି ନୀତି ସବୁ ସମୟ ସyତ 

ବଦଳୁଥାଏ ପାବ�ଣର ରୂପ।। 

 

                                       ମହାନଦୀ ବିହାର, କଟକ  
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ପ�ଶାk କୁମାର ପଧାନ 

ପାବ�ଣପାବ�ଣପାବ�ଣପାବ�ଣ    
ପୃଥିବୀ େଦହେର ସରୁୂଜ କିରଣ 

ଧିେର ପଡୁଥିଲା େଲାଟି 

କାଶତwୀ ସାେଥ ଲୁଚକାଳି େଖଳି 

ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ମାଟି    ।। 

ଆଶି ନ େକାଳେର ଶୀତଳ ସମୀର 

ଯାଉଥିଲା ଭାସି ଭାସି 

ନୀରବ ଆକାେଶ ସଂହାରକାରିଣୀ 

ଚାହୁଁଥିେଲ ମୃଦୁ ହସି    ।। 

ଶରତ ଋତୁର अମୃତ େବଳାେର 

ଆସିେବ ତ अବତରୀ 

ମ\��ଧାମ େହବ ତା, ଆଗମେନ 

ସେତକିବା ସ ଗ�ପୁରୀ    ।। 

ସଂହାର କରିେବ ମହିଷା अସୁର 

ଆଜିବି ଜୀବk अଛି 

ମାନବ ରୂପେର ଦାନବ ସାଜିଣ 

ପାପଭାର ବଢ଼ାଉଛି    ।। 
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ଉ��� ଗାମୀ େହବ ପୁଣ� ପୁଣିଥେର 

ପାପର େହାଇବ eୟ 

ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସତ�ରeା େହବ 

ଧମ�ର ତ େହବ ଜୟ   ।। 

ମୁଖରୀତ େହବ ସାରା ପୃଥିବୀଟା 

ହୁଳହୁଳି ଶ�ସୁେର 

କରୁଣା ଝରିବ ଦଶଭୁଜା ହ]ୁ 

ପାବ�ଣର ମୁହୂ\�େର    ।। 

 

ଗ�ାମ-ବୁେରାମୁwା 

ଜିଲ� ା-ବରଗଡ 

େଫାନ-୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭  
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ନିରୁପମା ନାୟକ 

ବିସଜ�ତ ମ\ୂ�ର େବଦନା ବିସଜ�ତ ମ\ୂ�ର େବଦନା ବିସଜ�ତ ମ\ୂ�ର େବଦନା ବିସଜ�ତ ମ\ୂ�ର େବଦନା     
ପୁu ଚpନ େଦଇ ବରଣୀ ଆଣି  

ତୁ ପୁଣି େମାେତ ଜୀବଦାନ େଦଉ  

କି ମାୟା ସଂସାର ଗଢ଼ିଛି ମୁହW  

ସ ଗ� ଠୁ ସୁpର କରିଛି ମହି  

ଭାବି ଆସିଗଲି େସଠୁ ଓଲ୍ହାଇ  

ପଜୂା ପାଇ େତାର ହୁअଇ ଖୁସି । 

 

କିଛି ଦିବା କିଛି ରଜନୀ ବିେତ  

େମା ରୂପ କୁ ନା ନା େବଶ େର ଦଶ�ାଇ  

ସୁନା ରୁପା ଆଦି ରତ�  େର ସଜାଇ  

େଦଲୁ େମାେତ େତାର ଭoି େର ଭିଜାଇ । 

 

ଘୃତ େନୖେବଦ� େଦଇ ଆହ ାନ କରି  

ଆଶିଷ ଊଳାଷ ମାଗିଲୁ ତୁହି  

अେପeା କରିଛି େସହି ଦିନକୁ  

ବିଦାୟ େଦବୁ େଯ ଦିନ , ପୁଣି ଆସିବୁ କହି । 
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ଆେସ େଯେବ େସ ଦିନ େସ କାଳ  

କହି ପୁଣି େମାେତ ମାଟିର ଢ଼ଳ  

ଵିସଜ�ତ କରୁ ଚeୁ େମା ବୁେଜଇ  

ତଥାପି ମଁୁ ସବୁ େଦଖୁଥାଇ । 

 

ଦଶ ଦିବସ େର ଵିସଜ�ତ କରି  

ଚାଲିଯାଉ ତୁହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ  

ମେନ େତାର କି କ� ନ ହୁଏ?  

ମା' ଡାକି ପୁଣି ମାଟି େବାଲାଇ  

ଛାଡି ଯାଉ େତାର ଭoି ଭୁଲାଇ । 

 

େମା ରୂପ କୁ ତୁ କି अଳ,ାର େଦଲୁ?  

ଭାବି ମିଶି ଯାଏ ମାଟିେର ମୁହW । 
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अଂଶୁମାନ ସ�ାଇଁ 

अନାଥର ନାଥअନାଥର ନାଥअନାଥର ନାଥअନାଥର ନାଥ        
अନାଥର ନାଥ   କାଳିଆ ଠାକୁର 
ତୁେମ ତ େଦଇଛ ସବୁ 
ତୁମ ଆେଗ କାହW  ଜୀବନ ହାରୁଛି 
କୁହ ଆେହ ମହାପ�ଭୁ 
ତୁେମ ପରା କାେଳ  ଭାବର ଠାକୁର 
अଭାବ ପାର େଯ ବୁଝି 
ଏେବ ତୁମ ଭାବ   କୁଆେଡ଼ ଯାଇଛି 
ଦୁଃଖ ପାରୁନ େଯ ବୁଝି 
ତୁମରି ଆଖି ଆେଗ  ରା]ା କଡ଼େର 
ଦାଉ ସାଧୁअଛି େରାଗ 
ତୁେମ ଖାଇ ଶୁअ   ବଡ଼ େଦଉଳେର 
ଷାଠିଏ ପଉଟି େଭାଗ 
ତୁମ େଦେହ ପରା  ପାଟ ପୀତା^ରୀ 
ଦୁଃଖ ତ ବୁଝି ପାରୁନା 
ରାତିଦିନ ଏଠି   ପଡ଼ି ରହିअଛି 
ମିଳୁନାହW ଖେw କନା 
 

ସରମ�ା, ସଡ଼�, େକpୁଝର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୯୦୮୧୪୬୭୪ 
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େବବିସିEତା କର 

କାଳିଆ ନାମକାଳିଆ ନାମକାଳିଆ ନାମକାଳିଆ ନାମ    
େକେତଦିନ ଆଉ 
ନ ଭଜି ରହିବି 
କାଳିଆ େତାହରି ନାମ 
ମିଛମାୟା ଏଇ ସଂସାରେର 
ଆଉ 
େହବିନାହW ବଦନାମ 
େକେତଦିନ ଆଉ 
ନ େଦଖି ରହିବି 
କାଳିଆ େତାହରି ଧାମ 
େତା ଚକାନୟନ 
େଦଖିେଦେଲ ଥେର 
ସବୁ ପାପ େହବ ପଣୂ� 
େମାର େମାର ଯାହା 
କହି େଦଉଥିଲି 
ତୁଟିଗଲା ସବୁ ଭ� ମ 
େବଳଥାଉଁ ଯଦି 
େତା ନାମ ନ ଜେପ 
େହବି ମଁୁ ବାଲE ୀକି ସମ 
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ସୁସିEତା ମହାପାତ�  

ଭରସା ନାହW ମା େତାଭରସା ନାହW ମା େତାଭରସା ନାହW ମା େତାଭରସା ନାହW ମା େତା’’’’ଠାେରଠାେରଠାେରଠାେର    
ଗଲାସନ ନାହW କରିଥିଲି ମୁହW  ଆସିବାକୁ େତାେତ ମାଆ 

େମା କଥା ନମାନି ଆସିଥିଲୁ ପୁଣି କଲବଲ କଲୁ ଯାହା 

ଜାକଜମକେର ସkାନ େତାେର ଆଣଇ ମ\��ପୁେର 

ଲଭିବାକୁ ଶୁଭ ଆଶିଷ ବିଭବ  ପଜୂଇ ଭoିଭେର 

ଆେଲାକ ମାଳାେର ସ·ିତ କେର େମଢ଼, ମwପ ଓ ପୀଠ 

ବpନା େତାେର ଦିବାନିଶି କେର େହାଇ େତାର ପି�ୟ ଭାଟ 

ଧପୂ, ଦୀପ, ଝୁଣା, େଭାଗରାଗ ପଣା अରେପ ଚରେଣ େତାର 

ଯ�ଜୀବନ ମହା ସଂଗ�ାେମ  ଯୁଝିବାକୁ ମାେଗ ବର 

ତଥାପି େକଉଁଠି େକଜାଣି େକମିତି ରହିଗଲା କିଛି ଉଣା 

ଧ�ଂସ ରଚିଲୁ ନିମିଷେକ କରି  ନିରୀହ ନାଚାେର ବଣା 

ରାମେଦାଳି ଛିଡ଼ି େମଳା ପଡ଼ିଆେର େଖଳିଗଲା ହାହାକାର 

ହାରିେଲ ଜୀବନ अକାେଳ େକେତ ବା ଦରମରା ନାରୀ ନର 

ମୃତୁ� କୂପେର ଚଳାଇ ବାଇକି  ଚଳୁଥିଲା ଯାହା ଘର 

अରଜିଲା ପୁअ अମଲୂ�ଜୀବନ  େନଲୁ େହଇ ହରବର 

ତଡ଼ିତ ପ�େକାେପ େତାରଣରୁ ନିଆଁ େଦାକାନ ବଜାର ଯାଏଁ 

ତଡ଼ିତ େବହେର ଚରିଗଲା େମଳା ମୀନା ବଜାରେର ପ�ାେୟ 
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ସୁେଖ ପୀେଠ ବସି େଦଖୁଥିଲୁ ହସି େକମିତି ଜଳୁଛି ଛାଏଁ 

ଜଗତଜନନୀ େବାଲାଉଛୁ ସିନା  ମମତା ନାହW ହୃଦେୟ 

ତୁଟିଲା େତାଠାେର ଭoି ଭରସା  ଯାହାଥିଲା ଆମ ପାେଶ 

ଏେତ ପେର େତାର ଆରାଧନା କିଏ କରିବ ବା େକଉଁ ଆେଶ? 

ନକରିବୁ ମନ ଆଉ ତୁ ଏ ସନ  ଆସିବାକୁ अଶିଣେର 

ଲିଭିନାହW େସହି ଯାତନାର ଜ� ାଳା କୁହୁଳୁଛି ପରାଣେର 

 

ରାଉରେକଲା, ସୁpରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ୀ ପ|ାନନ ଖଟୁଆ 

ପଣୂ�ାତE ା ବାଜେପୟୀପଣୂ�ାତE ା ବାଜେପୟୀପଣୂ�ାତE ା ବାଜେପୟୀପଣୂ�ାତE ା ବାଜେପୟୀ    
ସିଏ ଥିେଲ ବାଗE ୀ ସିଏ ସ�ାଭିମାନୀ 

ଉ\ୁ� ବ�oିତ�  କମ�ବୀର, 

କଥା କାେଯ�� ଯା’ର ନଥିଲା ଫରକ 

अଟଳ ବିହାରୀ ନାମ ତା’ର [୧] 

ସ�ାେଦଶଭo, କବି, ସା^ାଦିକ 

ସୁବoା, ପ�ବୀଣ ରାଜେନତା 

ସୁେଯାଗ� ସkାନ େଯଣୁ େସ ରତନ 

ଝୁରଇ ବିଶ� ଭାରତ ମାତା [୨] 

େକ ଆଉ କହିବ eମତାର େଖେଳ 

ସରକାର ଯିବ ଆସୁଥିବ 

ଗଢ଼ା େହବଦଳ ଭ�ା େହବ ଦଳ 

େଲାକତ� ରହିବ ରହିବ [୩] 

ଯିଏ କହିଥିଲା ଏ ଭୂମି ଜୀବk 

ସଦା ପଜୂ� େମା ଭାରତଭୂଇଁ 

ଯା’ର ନଦୀ ଗ�ା ମାଟି ମହାେଦବ 

ଜୀଇଁବା ମରିବା ଏ େଦଶ ପାଇଁ [୪] 
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କବିପେଣ ପଥର କରିଛ ପାଣି 

ଶୁ¬ ବୃେe ପତ�  କअଁଳାଇ 

ଜଟିଳ କୁଟିଳ ମଣିଷ ମନକୁ 

eମା, ଦୟା ଦୁଇ ବା\�ା େଦଇ [୫] 

ପ�ଥମ ସାଂସଦ ଆଦ� ଭାଷଣକୁ 

ଶୁଣି େନେହରୁ େହାଇ ହରେଷ 

ଭବିଷ�ତ ବାଣୀ କରିଥିେଲ ଦିେନ 

େହବୁ ପ�ଧାନମ�ୀ ଏ େଦେଶ [୬] 

ପ�ଧାନମ�ୀ ମେଧ� अଜାତଶତ� � 

ସଂସଦ ଗଣତେ� େଯ’ ଥିେଲ 

ତା, ଭଳି େନତା ପାଇ ଭାରତୀୟ 

अ�� ଶତା¨ୀ ଆସ�] େହେଲ [୭] 

ମନ େମାହନ, ଭାଷାେର େଯ ଥିେଲ 

ଦିେନ ଆମ ଭୀଷEପିତାମହ 

ତା, ସୁବି]ୃତ କୃତିତ�  ଏ ଜାତି 

ବ$�ୁ ଛି ବ$�ବ अହରହ [୮] 

अତି ଈଷ�ଣୀୟ ଖ�ାତି ଲଭିଥିେଲ 

ସବୁଦଳୁ ପାଇ ସନମାନ 

କିଏ ସାଉଁଟିନି ତା, ପରି ଶ��ା 
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ପ�ଧାନମ�ୀ ଭାେବ ଜାଣ [୯] 

ନକାରାତE କ ଚିkା ଯା’ର ନଥିଲା 

ସବ�ଦା ବିେରାଧୀ ଦଳପାଇଁ 

ସବୁରି ମତକୁ ସନମାନ େଦବା 

ଶିଖିଥିେଲ େସହି ବାଜେପୟୀ [୧୦] 

ଗୁଜୁରାଟ ଦ�ା େବେଳ ପରାମଶ� 

ସ�ା ଭo ରା��ନୀତି�ର 

ସା^ାଦିକ ଆେଗ େମାଦି,ୁ କହkି 

ରାଜଧମ� ତୁ ପାଳନ କର [୧୧] 

ବିବିଧତା ଭରା ଭାରେତ େନତାର 

ବହୁ ସଂଖ�ା ନୁେହଁ ଦରକାର 

ସଂଖ�ା ନୁ�ନ ଥାଇ େଯ ପ�ମାଣ େଦେଲ 

ପା|ବଷ� �ିର ସରକାର [୧୨] 

ବିେଦଶ ମ�ୀଭାେବ ଜାତିସଂଘେର 

ପ�ଥେମ େଦଇ ହିpୀ ଭାଷଣ 

ବିଶ�ଦରବାେର ଭାରତ ଖ�ାତିକୁ 

କରିେଦେଲ ଯିଏ ଶତଗୁଣ [୧୩] 

अଟଳ ସାହାସ अଟଳ ବିଶ�ାସ 

अଟଳ ଥିଲା ଯା’ ପରାକ�ମ 
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େକାଟି ଭାରତୀୟ ହୃଦୟ ଜିତିଲ 

अସାମାନ� ଯା’ अଟଳ ନାମ [୧୪] 

ଆତ,ବାଦୀ ସଂସଦ ଆକ�ମଣ 

କାpାହାର ବିମାନ ହରଣ 

ସବୁ ସେତ�  ହାର ମାନିନଥିେଲ େସ 

େଦଇ ମହନୀୟତାର ପ�ମାଣ [୧୫] 

େପାଖରାନ୍ ପରୀeା, କାଗ�ଲ ବିଜୟ  

ସ�$� ଚତୁଭ�ୂଜ, ଗଁା ସଡ଼କ 

ଲାେହାର ବସ୍ େସବା ଥିଲା ତା, 

ଶାkିପାଇଁ ନୂଆ ପଦେeପ [୧୬] 

ଶାkିର କେପାତ ସାଜି ସୀମାkେର 

ବfୁତାର -ାର େଯ େଖାଲିଲ 

ପେଡ଼ାଶୀ ଔ�ତ� ଯୁ� େeେତ�  େନଇ 

ଗଣତ� ବା\�ା ନିଭାଇଲ [୧୭] 

ବିଶ� ଚାପ କି^ା ପରମାଣୁ ଭେୟ 

ପାକ୍ କୁ କାଶE ୀର ମଁୁ ନ େଦବି 

େହଉ ପେଛ ଧ�ଂସ अଧା େମା ଭୂଖw 

ବିଶ�ଚିତ� � ପାକ୍ ଲିଭାଇବି [୧୮] 

अସାମାନ� ବାଗE ୀ ମୁହଁେତାଡ଼ ଜବାବ 
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େସ ଦିନ ମୁସାରଫକୁ େଦେଲ 

ପେଡ଼ାଶୀ ବଦଳା େମାେତ ନୁେହଁ ବରଂ 

ବfୁତ�  ବଦଳା େହାଇପାେର [୧୯] 

ଭାରତ ପାକ୍ ନୂତନ ସଂପେକ� 

େଯାଡ଼ିେଲ େଯ ଆଗ�ା ରାଜିନାମା 

ସମ], ଶିeା ପାଇଁ ଥିଲା ଯା’ର 

ସବ�ଶିeା अଭିଯାନ େଯାଜନା [୨୦] 

ବିକାଶର ଗ�ା ପ�ବାହିତ କେଲ 

ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଯାଏ 

अେk�ାଦୟ ଓ अନ� ପ$ୂ� ା ସହିତ 

ଖାଦ� ସୁରeା ଯା’ ମନ େମାେହ [୨୧] 

କିଷାନ େକ� ଡ଼ିଟ୍ କାଡ଼୍� ପ�ଚଳନ 

କୃଷିକୃଷକ ପାଇଁ କଲ�ାଣ 

େତୖଳ ବିେଶାଧନ ନାଲ୍ େକା ପ�ତି.ା 

ଚିକିdା ବି�ାେନ अବଦାନ [୨୨] 

ଆଜି ]nୀଭୂତ ବାକ୍ ରୁ� ଓଡ଼ିଶା 

ଶୁଣି ତା, ନିଧନର କଥା 

ମେନପେଡ଼ अେନଶତ ମହାବାତ�ା 

ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ, ଯା’ର ଚିkା [୨୩] 
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କରୁ ପ�ଣିପାତ େଦଇ ଶ��ା~ଳୀ 

ତା’ ପଣୂ� ଆତE ାର ସଦ୍ ଗତି 

ଚp� , ସଯୂ�� ଥିବା ଯାଏ ସE ରୁଥିବୁ 

େତା େସ�ହର,ା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି [୨୪] 

 

ପwିତ ଶ�ୀରାମଶମ�ା ଆଚାଯ�� ସାହିତ� ଓ ସାଂ;ୃତିକ ପରିଷଦ 

ରnା, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୯୫୮୭୩୯ 
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अନାମ ଚରଣ ସାହୁ 

अଟଳ ବିହାରୀअଟଳ ବିହାରୀअଟଳ ବିହାରୀअଟଳ ବିହାରୀ    
अଟଳ, अଚଳ ସମ ପ�ତିଭାତ 

େମା େଦଶ ମାଟିର ବୀର 

ସାହାସ େଶୗଯ�� ତପନ ସମାନ 

ସଂସାେର େହାଇଲ ବର 

ମରଣଶୀଳ ଏ ଶରୀର ତୁମର 

ଇହଧାମ କଲା ତ�ାଗ 

େକାଟିଏ ହୃଦେୟ ବିରାଜିତ ତୁେମ 

ନାହW କଳ,ର ଦାଗ 

ଭାରତ ମାତାର ମୁଖ ଦିେଶ ମ�ାନ 

ଛଡ଼ାଇ େନଇଛ ହସ 

ନୟନରୁ ନୀର ଝେର अବିରତ 

अମଳିନ ଖ�ାତି ଯଶ 

େଦଶ ଜାତିଲାଗି କାରାବାସ େଭାଗୀ 

ପଣୂ�କଲ अରଜନ 

ତାହାରି େସବାେର ମନପ�ାଣ ଢାଳି 

େମାହିେନଲ ଜନମନ 
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େନତା, ମଧ�େର ତୁେମ अଟ େଶ�. 

ସବ�ଦଳ ଦିଏ ମାନ 

ରାଜା ରାମସମ ତୁମ ରାଜଧମ� 

अଟ ଭାରତ ରତନ 

ବfୁ,ର ବfୁ अରି,ର अରି 

େଦଖାଇଲ କରି କାମ 

କାର୍ ଗିଲ୍ ଯୁେ� େମା େଦଶର ଜୟ 

ଇତିହାେସ େଲଖା ନାମ 

େପାଖରାନ୍ ଠାେର अତି େଗାପନେର 

ପରୀeିତ ପରମାଣୁ 

]à ସାରା ବିଶ� ମୁେଖ ବୀର ହସ 

ବି�ାନୀ ବିଜୟୀ େଯଣୁ 

ମାନସ ସkାନ ସ�$� ଚତୁଭ�ୂଜ 

ସବ�ଶିeା अଭିଯାନ 

େଗାଟିଏ େଦଶେର େଗାଟିଏ ଟିକସ 

ବୁ�ି ତୁମ ବିଚeଣ 

ତୁେମ ଗଲାପେର ନିରବ ନି�ଳ 

ନµୁେର ବଦେନ କଥା 

अଶ��ଳ ବିଦାୟ େଘନାକର ଆମ 
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େକାଟି ହୃଦୟର େନତା 

େହ अଟଳ େଘନ େକାଟି ନମ;ାର 

ଆକୁମାରୀ ହିମାଳୟ 

अfାରୀ ଘରର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା 

ବିଧି େହାଇଲା ନିq�ୟ 

ବାକି ରହିअଛି अେନକ ସପନ 

ରାତି ଯାଉअଛି ସରି 

ବିନତି ଜଣାଉ େବନି କର େଯାଡ଼ି 

ଆଉଥେର ଆସ େଫରି 

 

ବିଭୁତିପୁର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୨୧୦୨୬୦ 
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େଶୖବାଳିନୀ ସାହୁ 

ବିଶ� ବେରଣ�ବିଶ� ବେରଣ�ବିଶ� ବେରଣ�ବିଶ� ବେରଣ�    
ଏେତ ଯତନେର   ସାରା ସଂସାରକୁ 

େକମିତି ଗଢ଼ିଲ କୁହ 

ସାରା ସଂସାରକୁ  ନିଜ ହାେତ ଗଢ଼ି 

େହଲ अଧାଗଢ଼ା ଦିअଁ 

 

ସାରା ସଂସାରର  ବିଭବ େସୗpଯ�� 

ତୁମ ଚକାେନେତ�  ଠୁଳ 

କାହାପାଇଁ ତୁେମ  अମୃତ ପେୟାଧି 

କାହାପାଇଁ ହଳାହଳ 

 

ଭo ସାଲେବଗ  ଜଣାଣେର ତୁେମ 

(ତୁେମ) ଜୟେଦବ ଗୀତି ପେଥ 

ବfୁମହାkିର   ବfୁପେଣ ତୁେମ 

(ତୁେମ) ବଳରାମ ବାଲିରେଥ 

 

େହ ବିଶ� ବେରଣ�  ବାଣୀେର ତୁମର 
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ନାଶିଲ अଜ�ୁ ନ େଶାକ 

ସାରା ସଂସାରକୁ  ଦିବ��ାନ େଦଇ 

ରଖିଲ ଭoର େଟକ 

 

अପଲକ େନେତ�   େଦଖୁअଛ ତୁେମ 

ସାରା ସଂସାରର ଦୃଶ�, 

ଦୂରରୁ ଥାଇ ମଁୁ  େଦଖୁअଛି ତୁମ 

ର�ା अଧରର ହସ 

 

ସି-ଏ, ପ�ଟ୍ - ୯୪, େମେଟ�ାପଲିଟାନ୍ ହାଉସିଂ େସାସାଇଟି 

େକାଲକାତା, ୭୦୦୧୦୫ 
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ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ 

େଗାପବfୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअେଗାପବfୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअେଗାପବfୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअେଗାପବfୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି େଦଖିଯାअ    

ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଡ଼ାକୁଛି ତୁମକୁ େଗାପବfୁ 
ଥେର ଆସିଯାअ 
ତୁମ ସ�ପ�ର ଓଡ଼ିଶା,ଓଡ଼ିଶାବାସୀ,ୁ ଥେର 
ତୁେମ ଆସି େଦଖିଯାअ 
ଦୁଃଖୀଦରିଦ� ର େସବା କରୁଥିଲ ପରା 
ପାଦେର ତୁେମ ଚାଲିଚାଲି 
ଆଜିର ମଣିଷ ସାେହବି ଢ଼�େର ମଟରେର 
ଯାଏ ବଜାର ବୁଲି 
ଗରିବ େଲାକ,ୁ ସାହାଯ� ପାଇଁ େହ ଟ,ାଟିଏ ତାର ପାେଶନାହW 
ତଥାପି ମଧ�ରାତି�  ଯାଏଁ ସମୟ ବାରେର ତାର କଟୁଥାଇ 
ମଦମାଂସ ଖାଇ �ାେନ�ାେନ ଯାଇ ବସାଇଛି େସ ଦାନ ହୁଂଡ଼ି 
େଦଖ ଭାଇ େସ ଗରିବ ପିଲାକୁ 
ପଖାଳ ସାଥୀେର ଖାଏ େଭଂଡ଼ି 
ସ�ାଥ�ପରତା ବଢ଼ୁଛି ଏଠି େଲାଭାଣିଆ ସବୁେଲାକ 
ମା' ପରା ଏଠି ଝିअକୁ ବିକୁଛି ସହିପାରୁ ନାହW େଭାକ 
ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଡ଼ାକୁଛି ତୁମକୁ 
େଗାପବfୁ ଥେର अସିଯାअ 
ତୁମ ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା ପଥର େହାଇଛି 
ତୁେମ ଆସିଥେର େଦଖିଯାअ। 

ରସିକନଗର, େପା-ଜରିପଡ଼ା, ଜିଲ� ା-କଟକ, ୭୫୪୨୦୧ େମା : ୯୮୫୩୬୦୧୧୨୩ 
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ସାଗର ପ�ଧାନ 

େହ ମହାତE ାେହ ମହାତE ାେହ ମହାତE ାେହ ମହାତE ା    
େହ ମହାତE ା ତୁେମ ଭାରତ ଭୂଇଁ େର 

ନିअ ବାେର अବତାର 

अହିଂସା ର �ାନ ତିେଳ ମାତ�  ନାଇ  

ବଢିଲାନି ହିଂସା ଭାର। 

 

ସତ� ର ସfାନ ମିଳୁନାହW ଏଠି 

अସତ� କେର ରାଜୁତି। 

ଦୁନ�ୀତି ପ,େର ବୁେଡ ରାଜେନତା 

କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି। 

 

େକେତ ନିଯ�ାତନା ତାଡନା ପୀଡନା 

ସହୁअଛି ନାରୀ ଜାତି 

ଦିବସ ଭାଷଣ ନର ବାଜିଗଣ 

ଭିନ�  ହୁଏ େହେଲ ରାତି। 

 

ଦରିଦ�  କୃଷକ େହଉଛି େଶାଷିତ  
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ମହାଜନ କର ଧାେର 

କର ଭାର କ�  ନ ପାରଇ ସୁଜି 

ଆତE ହତ�ା କରି ମେର। 

 

ଧନୀ ମୁ�ିେମୟ ମହଲେର ବାସ 

ଗରିବ ଲୁ�ିତ ହୁଏ 

ଖରା ବଷ�ା ସହି ଶୀତ କାକରେର 

ରା]ାେର ଜୀବନ ଯାଏ। 

 

ଭାରତ ଭୂମିେର େନଇ ନବ ଜନE  

ବଦଳାଇ ଦିअ ଦିନ 

ହିଂସା କୁ ତୁେମ ଦିअେହ ଦୁେରଇ 

अହିଂସା କର �ାପନ। 

 

ସାଗର ପ�ଧାନ, ଗଂଜାମ 
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ପ�କାଶ ଚp�  ପwା 

ବାପୁବାପୁବାପୁବାପୁ    
ବାପୁ େହ ତୁେମ େଦଖ 

େକମିତି अଛି ଏ ପଣୂ�ଭୂମି ତୁମ 

େକମିତି अଛି ଏ େଦଶ  

ସ�ାଧୀନତାର ସ�ାଦ ଚଖାଇଲ 

ଇଂେରଜ, ସହ ଲଢ଼ି 

ସ�ାଧୀନ େହାଇେଲ େଦଶବାସୀ ତୁମ 

ତୁେମ ଚାଲିଗଲ ଛାଡ଼ି 

ତୁେମ ଚାଲିଗଲ 

ତୁମରି ବାଟେର 

ଛାଡ଼ି େଶଷ ନିଃଶ�ାସ 

ବାପୁ େହ ତୁେମ େଦଖ 

େକମିତି अଛି ଏ ପଣୂ�ଭୂମି ତୁମ 

େକମିତି अଛି ଏ େଦଶ 

अହିଂସାର ପଥ େଦଖାଇଲ ତୁେମ 

ପାଇଲ କାରାବରଣ 

ନାଥୁରାମ, ବfୁକ ଗୁଳିେର 
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ଚାଲିଗଲା ତୁମ ପ�ାଣ 

ସ�ପ� େଦଖିଥିଲ 

ଗଢ଼ିବାକୁ ଏକ 

ସୁେନଲୀ ଭାରତ େଦଶ 

ବାପୁ େହ ତୁେମ େଦଖ 

େକମିତି अଛି ଏ ପଣୂ�ଭୂମି ତୁମ 

େକମିତି अଛି ଏ େଦଶ, 

େକମିତି अଛି ଏ େଦଶ.... 

 

କଲ�ାଣପୁର, ଭୂଇଁପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୬୭୩୫୨୫୫୩୫ 
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ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�  

ଗାfୀଗାfୀଗାfୀଗାfୀ ତୁେମତୁେମତୁେମତୁେମ ଜନିE ଥିଲଜନିE ଥିଲଜନିE ଥିଲଜନିE ଥିଲ ଏହିଏହିଏହିଏହି ଦିନଦିନଦିନଦିନ     
୨ अେ�ାବର ଗାfୀ ଜୟkୀ ଉପଲେe 

               (୧) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ଜନିE ଥିଲା ସତ�  

ଦୂର େହଲା अସତ�  

ହସିଥିଲା ସୁକୃତ�  

ସତ� ଆଉ ସଦାଚାର 

ଭରା ସମାଜର ଗଢ଼ି େହାଇଥିଲା ନÅା 

                (୨) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ଆସିଥିଲା अହିଂସା  

ଦୁେରଇ ଗଲା ହିଂସା,  

ପ�ଚw ରିରଂସା  

ଧମ� ନାେମ ପାଗଳାମି  

ଭାଗ ଭାଗ କରିେଦବାର ନିଶା 

                 (୩) 
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ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ଆସିଥିଲା ଧମ�  

ପଳାଇ ଗଲା अଧମ�  

ରହିଗଲା ସୁକମ�  

ମେମ� ମେମ� େପ�ମା~ନର  

ଥାଳି ଧରି ଭାରତ ବାସୀ େଖାଜିେଲ ସ ାଧୀନତାର ଭାଷା 

(୪)  

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ 

େଫରିଥିଲା ଶାkି  

ଦୂରେହଲା अଶାkି 

ଜନE େନଲା କ� ାkି  

ସତ�ାଗ�ହର ଶପଥ େନଇ 

ସ ାଧୀନତା େଫରି ପାଇବାର अଦମ� ଲାଳସା 

(୫) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ 

େଫରିଥିେଲ ବୁ�  

ଦୁେରଇ ଗେଲ କ� ��  

ଜାତି ନାେମ, ଧମ� ନାେମ   

ଭାଷା ଆଉ ପ�ାk ନାେମ  
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ଏକତି� ତ େହାଇ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ି େଦବାର ଆଶା 

(୬) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ଜାଗିଥିଲା େପୗରୁଷ  

ପଳାଇେଲ କାପୁରୁଷ  

ହଷ�ତ େହଲା େଦଶ   

ସଭି,ୁ ଏକତି� ତ କରି  

ଉନ� ତ ମାନର ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର ଭରସା 

(୭) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

େଫରି ଆସିଲା ସଦାଚାର 

ଦୂର େହଲା अନାଚାର  

ବ��ତ େହଲା ସୁବିଚାର  

ଭାଇ ବୁେକ ଭାଇ ମିଶି  

େଖାଜିେଲ ପ�କାଶିବା ପାଇଁ େପ�ମର ଭାଷା 

(୮)  

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

େଫରିଥିଲା ସୁନୀତି 

ଦୂେରଇଗଲା ଦୁନ�ୀତି  
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ବଦଳିଲା ରାଜନୀତି  

ସମାଜର ଚାରିପାେଖ  

ଜମିଗଲା ସତ�ାଗ�ହୀ ଦଳ,ର ଜଲåସା 

(୯) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ବଢ଼ିଗଲା ସତå ସାହସ  

କରିେଦଇ ହରଷ 

ଜାଗି ଉଠିଲା ଉ�ଷ�  

ଭାଇ ଭାଇ, ଜାତି ଜାତି, ଧମ� ଧମ� 

ମେଧ� ରହିଲାନି ଆଉ ତିେଳ େହେଲ େଭଦ ଭାଷା 

(୧୦) 

ଗାfୀ ତୁେମ ଜନିE ଥିଲ ଏହି ଦିନ  

ଜାଗିଥିଲା ଭାରତ  

େହାଇଥିଲା ସyାନିତ  

ପୁuିତ ଆଉ ଆନpିତ  

ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି eରୁ ଥିବ अମୃତ  

ସାରା େଦଶ ନାଚୁ अଛି ପାଇ ସ ାଧୀନତାର ବଷ�ା 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ ର - ୭୫୧୦୨୧, େମାବାଇଲ – ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 

ଜାତିର ପିତାଜାତିର ପିତାଜାତିର ପିତାଜାତିର ପିତା    
ଜାତିରପିତା ଆେହ େହ ମହାମାନବ, 

ପୁଣିଥେର ଆସ େଫରି. 

ଗଢିଥିବା ତୁମ ସ�ପ�ର ଭାରତ ଆଜି, 

େହଉଛି ତୁମକୁ ଝୁରି. 

 

ସିମା ଲ«ୁଛି ହିଂସାର ସାଗର ଏଠି, 

ଶାkି ଲାେଗ ସ�ପ� ପରି. 

ଏକତାର ଭାବ ବିଲୁ� ପରାୟ ଆଜି, 

କିଛି ନାହW ପୁବ� ପରି. 

 

ବିକୃତ ମାନବିକତା ର ଶିକାର େହାଇଣ, 

କୁକମ�େର େହାଇ ଲି�. 

ମିଥ�ା ର ଆଶ�େୟ ଭଦ�  ମୁଖା େସ ପିfିଣ, 

ଭୁଲିଛି ସତ�ର ପଥ. 

 

अବାଟରୁ ପୁଣି େନଇଆସିବାକୁ ହାତ ଧରି, 
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ପୁଣ�ାତE ା ତୁେମ ଆସ େବଗି େଫରି. 

ସିଖାଇ େଦବାକୁ ଚାଲି ସତ�ର ମାଗ�େର, 

अହିଂସାର ଭାବ ହୃଦେୟ ଜାଗ�ତ କରି. 

 

ଏକତାର ମେ� େହେବ ସଭିଏଁ ମୁØ, 

अନ�ାୟ ବିରୁେଧ େହାଇେବ ଠିଆ. 

ଶାkିର ପଥେର ପୁଣି अଗ�ସର େହେବ, 

ମୁେଖ େନଇ ଭାରତ ମାତାର ନଁା. 

 

େହବ ସତ ତୁମ ସ�ପ�ର ଭାରତ େତେବ, 

ହିଂସା ଭାବ ଯିବ ସରି. 

େଖାଜୁଛି ତୁମକୁ େକେତ ଏଇ ମାଟି ମାଆ, 

ପୁଣି ଥେର ଆସ େଫରି. 

        େହ ଜାତିରପିତା ପୁଣି ଥେର ଆସ େଫରି... 
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ଭାଗିରଥୀ ଯାନୀ  

ଜୟ ମଁା ବରାଳୀ ଜୟ ମଁା ବରାଳୀ ଜୟ ମଁା ବରାଳୀ ଜୟ ମଁା ବରାଳୀ     
କୃପା ଦାୟିନୀ ମା' ସୁଖ ପ�ଦାୟିନୀ  

ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ ।। ୦୧।।  

ସାଲୁ,ି ନଈର କୂେଳ େତା' ମpିେର,  

େଶାଭାପାଉअଛୁ ମpାର ମାଳେର ।। ୦୨।।  

 

ଗnୀରା ଭିତେର ମା' େତାର ଆ�ାନ,  

अଭୟ ଦିअ ଜାଣି ଭo, ମନ ।। ୦୩।।  

େକେତ ଦୂରୁ ଭକତ ଆସkି ଧାଇଁ,  

େତା ଆଶୀଷ ଟିେକ ମା' ପାଇବା ପାଇଁ ।। ୦୪।।  

 

ପଜୂା ପାଉ ନିତି ବଲସ କୁ"ାେର,  

େତା ଯାତରା ହୁଏ ବରଷକୁ ଥେର ।। ୦୫।।  

ଆଶି�ନ ମାସେର ହୁଏ େତା ଯାତରା,  

େତା' ଦଶ�ନ ପାଇ େହଉ ଆତE ହରା ।। ୦୬।।  

 

େତାହର ମହିମା ମୁ େକେତ ଶୁଣିଛି,  
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େତଣୁ େତା' କୃପା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ।। ୦୭।।  

ତୁେw ଧରିଛି ଯିଏ ନାମ ତୁମର,  

େଯେତଥିେଲ ଭୟ ତା' ହୁअଇ ଦୂର ।। ୦୮।।  

 

ଏ ଜଗତବାସୀ େତା' େପ�ମେର ପ�ୀତ,  

କୃପାଭୀeା ମାଗkି ବଢାଇ ହାତ । ୦୯।।  

କfମାଳ ଇ�େଦବୀ ମା' ବରାଳୀ,  

େତାର ପାେଦ ସଦା ମୁ କରୁଛି अଳି ।। ୧୦।।  

 

କfମାଳ ଇ�େଦବୀ ମା' ବରାଳୀ,  

େତା' ଆଶୀଷ ଦିअମା' ସଭି,ୁ ଢାଳୀ ।। ୧୧।।  

अଧମ ମୁ ଜାେଣନା ପଜୂା େତାହର,  

େକାଟି େକାଟି ପ�ଣାମ େଘନ େମାହର ।। ୧୨।।  

ଦଳପଡା,ଖଜୁରୀପଡା,ଫୁଲବାଣୀ । 
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ସିପ�ା ନାମତା 

କାଶତwୀର ହସ କାଶତwୀର ହସ କାଶତwୀର ହସ କାଶତwୀର ହସ     
କାହା ଛୁଆଁ ଲାଗି ମୁକୁେଳ ପାଖୁଡା  

ବନ ଉପବେନ ସ�ଗ�ୀୟ ସୁଷମା  

କରିବାକୁ अତି ତ¡ର ଏ ଧରା  

ୠତୁମୟୀ ଆରnିଲ େଯ େଶା�ଳା ।। 

 

ଶରତ ପାଇଁ କି ଚାpିନୀ ହସଇ  

ମୁକୁଳିତ ତାରା ପଂoି  

ବନ ଉପବନ ସ�ଗ�ୀୟ ସୁଷମା  

ମେନ ଭରିଦିଏ କାkି ।।  

 

ମନ ର अଗଣା ମୁଖରିତ ହୁଏ  

ଛମ ଛମ ପାଦ ଶ¨ େର  

କାଶତwି ଓେଠ ହସ ର ଫୁଆରା  

ମାଆ ର ଆଗମନୀ େର ।।  

 

ତି� େନତ�  ବଦନୀ ତି� ଶଳୂ ଧାରିଣୀ  
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ଆଦ�ାଶoି ମା ଜନନୀ  

େକାଟି ନମନ ତବ ଶ�ୀ ପୟେର  

ଢାଳିଦିଏ ଏ ଧରଣୀ ।।  

 

ତୁମ ଆଗମ ର ବାରତା ଜଣାଏ  

ଶୁଭ�  କାଶ ତwି ଫୁଟି  

ଝକ ଝକ କେର ବିଲ ହିଡ ତେଳ  

ନଈ ପଠା ଧାେର ଉଠି ।।  

 

ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥାଏ ସଦା  

ଆନpେର ଢଳି ଢଳି  

ମା ପାଇଁ େବାେଧ ଜନମ ତାହାର  

ହସୁଥାଏ ଭାଳି ଭାଳି ।।  

ବାଟ ଚଲା େଲାକ ଚାହାkି ଘଡ଼ିଏ  

େଦଖି େତାର ରୂପ କାkି  

େକେଡ ମନ େଲାଭା ସେତ େଲା  

ସୁpରୀ ତୁ କାଶତwି ।।  

ସିପ�ା ନାମତା (ନମ�ତା), ବାରିପଦା  

ମୟୁରଭ~ 
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ରାମ ପ�ସାଦ ସିଂହ 

ଏଇତ ପ�ଭୁ ଜୀବନଏଇତ ପ�ଭୁ ଜୀବନଏଇତ ପ�ଭୁ ଜୀବନଏଇତ ପ�ଭୁ ଜୀବନ........    
ଜୀବନର ଡ�ାେର ନିତି ବସିଲା େବେଳ  

ଭାେବ ଇଏ େକେବ ଡୁବି ତ ନ ଯିବ  

ପେର अନୁଭବ କେର ଘଟଣାଟି  

ଆମମାନ, ସଂେଗ ଦିେନ ନି�ୟ ଘଟିବ, 

 

ବସିବା, ଡୁବିବା ର ଶନୂ� �ାନ ମଝିେର  

ଗଢିେଦବା ହୃଦୟେର ଏକ ଭoିର ମpିର  

େଯଉଁଠାେର ନିତି ଆନେp ବାସ କରିେବ  

େସ अଧା ଗଢା  ଭାବ ପି�ୟ କଳା ଠାକୁର, 

 

ତା,ରି ଆସରିବାଦ େର ଆମ ଜୀବନ  

ଚାଲିଯାଏ େଗାେଟ ଆେଲାକ ରଶE ୀ ପରୀ  

େବେଳ େବେଳ ଭାବିେଲ ଭୟ ଆେସ  

ମନେର अଧା ରା]ାେର ଯିବ କାେଳ ସରି, 

 

ଡର, ଭୟ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନର  
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ଭାବନାେର ଘର କରି ରହିଯାଏ  

ମହାବାହୁ ଆପଣ, ପ�ତି ଭoି ଦ ାରା  

େକେତେବେଳ ଏ ସବୁ अଜଣେତ ହଜିଯାଏ, 

 

ମଣିଷ ଜନମ ପାଇଛି େଯେତେବେଳ  

ଛଡାଇ ପାେରନା େଲାଭ, େମାହ, କାମନା  

ସଂସାରେର ଆପଣ ମଧ� ବହୁବାର ଆସି  

ଜାଣିଛkି େକେତ ପୀଡା ଏହାର ସାମନା,  

 

େଶଷ ମୁହୂତ�େର ଏ େଦହ ଶରୀର  

ତମ ସାେଥ ମିଶିବାର ରେଖ ଆଶା  

ପାପ ପୁଣ�� କରମର ହିସାବ କିତାବ  

ନିଣ�ୟ କରିବ େମାର ତୁମ ପାେଖ 

                         ଏଇ अଭିଲାଷା.... 

 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୭୪୫୬୦୫୬୪  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  226 

ସଂଘମିତ� ା କାନୁନେଗା 

େମା କବିତାେମା କବିତାେମା କବିତାେମା କବିତା, , , , ବନ�ାବନ�ାବନ�ାବନ�ା, , , , ହସ ଓ କାpହସ ଓ କାpହସ ଓ କାpହସ ଓ କାp    

ଶ�ାବଣ ଆସିଛି, ବଷ�ାକୁ େନଇ। 

ବଷ�ା ଆସିଛି,ବନ�ାକୁ େନଇ। 

େଯାଉଠି ବନ�ା ନାହW, ଚାଷୀ ମୁହଁେର ହସ, 

େସଚାଷ କରିବ, ଫସଲ ଉତୁେରଇବ 

ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ, ପାଇଁ ବରଷକର ଖାଇବା ସାଇତିବ। 

 

େଯାଉଠି ବନ�ା ଆସିଛି, 

େସଠି କୁଜି େନତା ଆଉ ଗଁା ଟାଉଟର, ମୁହଁେର ହସ 

ବନ�ା ପୀଡିତ, ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଆସିବ, ଘର ଭଂଗା 

ଟ,ା ମିଳିବ, ଫେଳ ପୁେu ପୀଡିତା,ୁ ବା¤ି େଦଇ, 

ସିଂହ ଭାଗ ପେକଟକୁ ଆସିବ। 

 

ବନ�ାେରପୀଡିତ ଜନତା କାଂଦୁଛି, 

ମୁେଠ ଭାତ, ଖwିଏ ଛପର, ଆଖିର ନିଦ 

ସବୁ ଛେଡଇ େନଇଛି ବନ�ା, 

ଶନୂ� ଜଠରେର ହା अନ� ର ଚି�ାର, ରିଲିଫ୍ ମିଳୁନି, 
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େକାଳେର ଦଶ ଦିନର କअଁଳା ଛୁଆ,ମା ଥନେର eୀର 

ନାହW କି ପିଇବାକୁ େଟାେପ ଭଲ ପାଣି ନାହW। 

 

ବନ�ା ପ�ଭାବିତ अଂଚଳର ବଡ अଧିକାରୀ, 

ପତ� ୀ ବି କାଂଦୁଛkି ଲୁହନାଳ ଏକାକାର କରି, 

ସରକାର ଛୁଟି ବାତିଲ କରି େଦଇଛkି, 

ବିବାହ ବାଷ�କୀ ପାଳିବାର ଥିଲା। 

ପାଟଆଉ ହୀରା ମୁଦି କିଣିଦବାର ପ�ତିଶ��ତି, 

ସାେହବ,ଠୁଁ ମିଳିସାରିଥିଲା। 

େହାଇ ସାରିଥିଲା ବି େଭାଜି ଟିଏ କରି 

ତଳିଆ କମ�ଚାରୀ, ଠାରୁ େଭଟି ସାଉଁଟିବାର େଯାଜନା। 

ଏମିତି ସମୟେର ଏ ବନ�ା ଆସିଲା େଯ 

ବାବୁ,ୁ ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସିବା ମନା 

ଛୁଟିେର ଘରକୁ ଆସିବା ମନା। 

 
ଇରିେଗସନ୍ କେଲାନୀ 

ଭବାନିପାଟଣା 
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अରୁଣ କୁମାର ପାତ�   

ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି ତୁମକୁ କହିବି େବାଲି ............    
ଆଜି ନୁେହଁ ..., 

अେନକ ଦିନରୁ ତୁମ ଆସିବା 

କଥା ହW ଭାବୁଛି ମନେର । 

ମଁୁ ଭାବୁଛି ... 

ତୁେମ ଆସିବ ରାତ� ୀର ନିଶ¨ ପ�ହରେର 

अବା ଶୀତ ଋତୁର 

ଶୀତୁଆ ସକାଳେର 

େଟାପାେଟାପା କାକର େହାଇ 

ପୁେନଇର େଜାଛନାେର 

ଫୁଲର ମହକ େନଇ 

ଫଗୁଣର ଫଗୁଭରା ଆହ ାନେର । 

ବସk ପବନେର 

େକାଇଲିର କୁହୁତାନ 

େମାେତ ମ� ମୁଗଧ କରିବ 

େମା’ ମନ ଗହନେର अkର େବଦନାର 

ଉପଶମ େହବ । 
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ଆଜିଯାଏଁ କାହାକୁ କହି ପାରୁ ନଥିବା 

अକୁହା କଥାକୁ ତୁମକୁ କହିବି । 

ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାପ ପଣୂ� 

ଲାଭ eତିର ହିସାବ 

ମଁୁ ତୁମକୁ େଦବି । 

ତୁେମ େଯେବ ବୁଝିବ େମା’ ମନର କଥା 

େସେତେବେଳ ମଁୁ ସମପ�ଣ କରିବି େମା ସବ�ସ  

ନାରୀତ ର ଜ ାଳା । 

ମଧୁମୟ େହବ ତୁମ ଜୀବନ 

େଯେତେବେଳ अ,ୁରିତ େହବ ନୂତନ ବୀଜ 

ସାଥ�କ େହବ େମାର ନାରୀ ଜୀବନ 

ତdେ� ସେ� ତୁମର अେନକ ଦିନର अକାଂeା । 

 

 

ଶିeକ, େକpୁପଦର, ଫୁଲବାଣୀ – ୭୬୨୦୦୧ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ – ୯୪୩୭୭୬୫୨୭୫, କfମାଳ ଜିଲ� ା (ଓଡ଼ିଶା) 

ଇେମଲ୍ – arunpatra21171@gmail.com 
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ନେରଶ କୁମାର େବେହରା 

ଆଜି େମା ଭାରତଆଜି େମା ଭାରତଆଜି େମା ଭାରତଆଜି େମା ଭାରତ    
ଆଜି େମା अଖw ଭାରତ  

ବିଖwିତ ଚିkାଧାରା 

ସିଂହାସନ ଆଳେର ଭିନ�  ଭିନ�  ମତ 

େହେଲ, ହୁअkି େଯ ବfୁ 

େନୖଶ� େଭାଜିେର ସଭିଏଁ ଏକତ�  ।  

 

କିଂକ\�ବ�ମଢୂ ଏ ସମାଜ 

ଯାହା ସ�ାହୀନ ଆଜି 

ଦୁଃଷିତ ପାଂଶୁଳ ପ�ତିବି^ ତା’ର  

अସ�� ଶିeାର ପରିଧିେର  

କେର େଯ ପ�ୟାସ  

େଖାଦିବାକୁ କୃତି� ମ ପ�ତିମା େମା ଭାରତର ।  

 

ସଭିଏଁ ଶକୁନି ଏଠି, 

ବିନା େଖଳେର ଘର ହୁଏ ହାଟ 

ଚାେଲ ଭାଗବ¤ା, କିଣାବିକା 
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ସ"\ିର, ଏ ମାଟିର, େମା େଦଶର ।  

 

ଗୁରୁ ସ�ୟଂ େଦ� ାହୀ, କାରାଗାେର  

ଲୁ�ନ, अତ�ାଚାେର େପଷିତ 

अଚnିତ अଣାୟତ ଭo 

େଦଉଛkି ବା\�ା ପୁଣି  

ଗଢିବାକୁ ଆଦଶ� ଭାରତ ! 

 

ମwିେର ଶସ� अଭାବି  

ନା अମଳ, ନା ବିକି�   

ଯଦ�ପି ସରକାର ଆଶ�] 

ବା¤ୁଛି ପା| ଟ,ିଆ अନ�   

ଦୁଇ ଟ,ିଆ ଚାଉଳ 

ଆଖିପତା ପଡୁନାହW  

େହେଲ, େଦଖୁଛି ସପନ 

ସ�$�ମ ଭାରତର  ।  

 

ଜାଗେହ ସkାନଗଣ 

େଫର ଦିବାସ�ପ�ରୁ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  232 

ଆଉ ନାହW େବଳ 

ସରିଲାଣି ପଶାେଖଳ  

ଫୁ�ୁଳା ଭାରତ ଆଜି 

अkବ¦ ହୀନ ବିଶ� ଦରବାେର 

କିଛିତ କର ଶରମ 

େଲଉଟାअ ପୁଣି େସ କାଳ ।  

 

ବସୁଧା କ"ୁ�ଟର, େଗାଇଲୁwି େମନ େରାଡ଼,  

ବ� ହE ପୁର, ଗ~ାମ,   

େମା-୭୮୦୯୮୭୨୪୮୩ 
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ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

ଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତାଦୁଇଟି କବିତା    
(୧) ଆଶୀଷ ଭରା ଜୀବନ 

 

କ¤କିତ ଜୀବନ ର ପେଥ 

କିଆଁ ଏେତ ନିରାଶା ର' ବ�ଥା 

ସମୟକୁ ନିେରଖି ପଚାର 

ପ�ଭୂମୟ ଶୁଣିେବ ତୁମ ଗାଥା ।। 

 

ପଥ େର ଫୁଟିବ ଆଶାର ଫୁଲ 

ଭୁରିଭୁରି ଭରିବ ପ�ଭୂ , ଆଶିଷ 

ଦୁଃଖ ର ସମୟ ସରିବ ନି�ୟ 

ଭରି େଦଇ ଜୀବନ େର ବାସ ।। 

****** 

(2)  ବଷ�ା େମଲାଣୀ  

କାଶତwୀ ହସିଲାଣି 

େଛନା େଛନା ହସେର। 
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ଆକାଶେର 

ଭସା େମଘର  

ରୂପାର େରାଷଣୀ । 

 

େଶଷ ରାଗିଣୀେର 

ଶ�ାବଣୀ-ବଷ�ା ର 

ହାତ ହଲା ଟା ଟା େମଲାଣୀ 

 

ସବ�ସ\� @ଆଶୁେତାଷ େମେହର 

54 ଆଯ��ପଲ� ୀ 

କିଟଛକ, ପଟିଆ 

ଭୂବେନଶ�ର ୭୫୧୦୨୪ 

ଦୂରଭାଷ ୯୪୩୦୮୫୩୯୬୪ 
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ଡଃ -ାରିକାନାଥ ମହାରଣା 

କବି ଦିବସ अବସରେରକବି ଦିବସ अବସରେରକବି ଦିବସ अବସରେରକବି ଦିବସ अବସରେର    
କବିର େଲାଚେନ ଏ ସାରା ସଂସାର 

କବିତାର େଖଳଘର 

ବିଚିତ�  ସୃ�ିେର େକାଟି ଜୀବ ଏଠି 

ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସାର 

ଭାଷାେର ଭାବେର ରୀତିେର ନୀତିେର 

କବିର କବିତା ପୁ. 

ଶବେଦ ଶବେଦ अଥ�ର ସnାର 

କବି ମଣିଷ ଇ େଶ�. 

ପଥର ଛାତିେର କାରିଗର ଯହW 

ଫୁଟାଏ ରମ� କଳା 

ଶି�ୀ ତୂଳୀେର ଶି�ଚାତୁରୀ 

ଲିଖିତ ଜଗତ ଲୀଳା 

अeର େସଇଠି ସ�ାeର ସାଜଇ 

ଶ¨ର अ+ାଳିକା 

କବିର କଲେମ ସଫଳ ଲଭଇ 

ଭାବନା ବିଚାର अ,ା 
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କବିର େସ ଶ�ମ ସାଥ�କ େହାଇବ 

ବିେବକୀ ପାଠକ ଲାଗି 

କାଳଜୟୀ େହବ କବିତା ସମଗ� 

କବି କବିତାର େଯାଗୀ 

 

ଖଲି� େକାଟ, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୬୬୮୩୦୦୬୨୫ 
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ନବୀନ ସାହୁ 

େରଜିନାେରଜିନାେରଜିନାେରଜିନା    
େରଜିନା େବାଲି ନାମଟି େତାେତ େଦଲାପେର 

ରଜନୀଗfାର ବାସ�ା 

େକାଉଠୁ େଯ ମହକି ଉଠିଲା 

ସୁଗfିତ ମହକେର ପ�ାଣ ଭରିଗଲା 

ଶୁ¬ ଓଠେର େମାର 

ସିEତ ହାସ� ଆହୁଲା ମାରିଲା ମାରିଲା 

ମଁୁ ତେତ କହି େଦଇଥିଲି 

େତାର अସଲ ନାମେର ଡାକିବିନି େତାେତ 

କାରଣ, େସହି ନଁାଟି ଶୁଣିେଲ 

ଭୟେର େମା ତ¤ି ଶୁଖିଯାଏ 

‘େରଜିନା’ ଡାକିଲା ପେର 

େଲଖିଥିଲି अେନକ କବିତା 

ବାଟେର ଘାଟେର ଗାଉଥିଲି ଗୀତ 

ଆଉ େଲଖିଥିଲି ନଁା େତାର 

ପଥର ଛାତିେର 

ଏଇ ନଁାଟିକୁ େଦବାପାଇଁ 
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େଯତିକି ବହିେର େଖାଜିଛି 

େସତିକି େଖାଜରି େବାେଧ ଭoଟିଏ 

ତା ଈ�େଦବକୁ 

କିm ପି�ୟା 

ଏେବ ଖାଲି େସ ନାମେର 

କବିତା େଲଖୁଛି 

ମନେର ଡାକୁଛି 

େହେଲ େତାେତ ପାେଖ କି ପାଉଛି? 
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ପ�ଫୁଲ�  ନାହାକ 

ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�ସ�ପ�    
ସ�ପ� अେନକ 

ସnାବନା ବିନା 

ରାତି ଯାଏ ପାହି 

ଦିନ ସେରନା, 

अଭିମାନ ଆେସ ମେନ 

େହେଲ अଭିେଯାଗ କରିହୁଏନା 

କ�ନା ସାେଜ ବା]ବତା 

ହୃଦେୟ ଦୁଃଖ େଦଇ 

ଆଖିର ଲୁହ 

ପୁଣି ଓଠ ପିଏ 

େକେତ ଆଶା-ଭରସା େନଇ 

ବସk କି ସେତ 

ଉ,ିମାେର ମେନ 

ନିଛାଟିଆ ଖରାେବେଳ 

अକୁହା େକାହ, अସରାଏ େମାହ 

େଦଇ ଜୀବନର ପ�ାେଣ 
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ତଥାପି ଜୀବନ, ସ�ପ� ବିନା अଧା 

ତା ମେଧ� ରହିଛି ମାନବର ବ�ଥା 

ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ବ|ିପାେରନା 

ବ|ିବାର ରାହା େଖାଜି େଖାଜି 

ମିେଳ ତାକୁ ନବ େପ�ରଣା 

 

अଧ�ାପକ, ଏନ୍.ସି. ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚି\ର~ନ ସାହୁ 

େଗାଲାପ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ େଗାଲାପ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ େଗାଲାପ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ େଗାଲାପ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ !!!!    

େଗାଲାପ ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲପାଏ ! 

ବହୁତ ! ବହୁତ ! 

ପଚାରିବନି େକେତ ? 

ଉଁ. େକେତ ? 

ଜହ�  ନୀଳକଇଁକୁ, 

ଭ� ମର କୁସୁମକୁ େଯେତ ଭଲପାଏ 

ତାଠୁ େଢ଼ର अଧିକ ! 

ସତେର ? 

ହଁ ! ନିରାଟ ସତ ପି�େୟ! ! 

ଆଛା ! 

େମା ପାଇଁ େଗାେଟ 

ସୁpର କୁସୁମ ଆଣିପାରିବ ? 

अବଶ� ପି�େୟ ! 

କିm େସହି କୁସୁମ ଆଣିବ 

ଯାହାର ପ�େତ�କ ପାଖୁଡ଼ାେର 
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अପବୂ� େସୗpଯ�� ଲୁଚିରହିଥିବ। 

ଏ କଣ ମାଗିେଦଲ ପି�େୟ! ! 

ହାରିଗଲି ପି�େୟ ! 

 

େକମିତି ଆଣିବି େସମିତି ଏକ କୁସୁମ। 

ତୁମ େସୗpଯ�� ଭରା 

େକାମଳ ମୁହଁ ଆଗେର 

ଫିକା ଫିକା ଦିଶିବ 

ବ� ହE ାwର ପ�େତ�କ 

କୁସୁମର ଏକଏକ ପାଖୁଡା । 

ଆଉ କିଛି ମାଗିପାର ପି�େୟ ! 

ନାଇଁ କୁସୁମ ଦରକାର। 

ଠିକ अଛି ପି�େୟ ! 

ଆସୁଛି େସମିତି ଏକ କୁସୁମକୁ େନଇ ! 

ନିअ ପି�େୟ ! 

ଓଃ 

ଏ କଣ କଲ ପି�ୟ ! 

ରୁଧିର ନଦୀ ବହୁଛି ପି�ୟ 

ତୁମର ବeରୁ ! 
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ନିअ ପି�େୟ ଏ କୁସୁମକୁ 

अବଶ� ଭଲ ଲାଗିବ 

େମାର ହୃଦୟର �pନେର 

କୁସୁମ ଉ·ୀବିତ ଦିଶୁଥିବ ଚିରଦିନ 

ଗ�ହଣ କର। 

ପି�ୟ ଏ କଣ କଲ ! ପି�ୟ ! 

 

ଚି\ର~ନ ସାହୁ 

ସି�ିରି, ଆଳି, େକp� ାପଡା 

୭୩୭୭୬୭୮୭୩୮  

schittaranjan93@gmail.com 
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ନିମ�ଳ କୁମାର ଦଳାଇ 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
ତୁମ େକାମଳ ଶରୀରର  
କअଳ ପାଖୁଡା  
ଛିନ�  ଭିନ�   
ଝରି ପଡିଛି ଦିବାେଲାକେର, 
ଦିଗବଳୟର ଦୂରକା©  
େଦାହଲି ଯାଇଛି  
ତୁମ ବିକଳ ଆ\�ନାଦେର ; 
ବିକଳା� ମାନସିକତାର ବିଜୟଧ�ଜା  
ତର�ାୟିତ ପୁରୁଷ ପୁ�ବର  
ସୁଉ� ]^େର ।  
 
େଖାଲି େଦଇଛ କି  
େବଣୀ ବfନ, 
ନିରାଶ େହବ ।  
କୃ{ େଦେବନି େକାଟି ବ¦  
କି ରାମ ବାfିେବନି େସତୁବf , 
ବାଜି ଲାଗି ସାରିଛି େପୗରୁଷ ! 
ଆଖିର अf ପୁଟୁଳି  
ସଭିଏଁ ଏଠି ଧୃତରା��  ।  
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ତୁମକୁ ତ ଉଲଗ� େହବାକୁ ପେଡ଼  
ସୃ�ି ସଜ�ନା େହଉ ବା ସଂହାର , 
ମା ରୂେପ ସkାନ ପ�ସବ  
ପୁଣି େଦବୀ ରୂେପ ବଧକର अସୁର ।  
 
ଆଜି ତୁେମ ଉଲଗ� ! 
ତୁମ େଦହରୁ ନିଗ�ତ େହଉ  
ଦହନର ନିଆଁ  
କାମନା ବିନାଶ ପାଇଁ ନୁେହଁ , 
ବିନାଶ କର ବିକଳା� େପୗରୁଷର  
ବିକଳ ମାନସା, ।  
ତୁେମ ଇ ତ ନାରୀ  
ପୁଣି ଥେର ସୃ�ିକର  
ମାନବତାର ନୂତନ ସଂ�ା ।  
 
 

ଶିeକ 
ରଇପୁର ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ରଇପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୦୯୦୦୬୯୩୫୦ 
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ସସିEତା େବେହରା 

ଶରତ ଆସିେଲଶରତ ଆସିେଲଶରତ ଆସିେଲଶରତ ଆସିେଲ    
ଶରତ ଆସିେଲ େବଶି ମେନପେଡ଼ 

କାଶତwୀ ପଠାଧାେର 

ସଂଜ ନଈକୂେଳ ଯାଉଥିଲି ବୁଲି 

ସ�ାତ, ଗହେଣ... 

େଦଖିବା ପାଇଁକି ଆସୁଥିଲ ଧାଇଁ 

ଚିଠି ଓ େଗାଲାପ େନଇ 

ଆଖି ଇଶାରାେର ଡାକିଦିअ େମାେତ 

ଯାଉଥିଲି ପେଛ ରହି...  

େସଇ ନଈକୂଳ ଝାଉଁବୁଦାମଳୂ 

ଏେବ ବି अଛkି ସାeୀ 

ଏକ େହାଇଥିେଲ ଦୁଇମନ ଯହW 

ମିଶିଥିଲା ଚାରିଆଖି...  

ପୀରତି ମୀନାର अଧାଗଢ଼ା େହଲା 

ଗଲ ପରେଦଶୀ େହାଇ 

େଫରିବା ବାଟକୁ ରହିଛି अେନଇ 

ଆସିବ ସିpୁର େନଇ...  

େସାଲର, ଛତିଆ, ଯାଜପୁର 
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କୃ{ ମିଶ� 

କିଂ କ\�ବ�କିଂ କ\�ବ�କିଂ କ\�ବ�କିଂ କ\�ବ�    
ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି 
ଦୂର ଗଗନ ତେଳ ସଯୂ�� ଉଇଁଛି, 
େମା ଘରର ଝରକା େଦଇ 
ନାଲିଆ କିରଣ... 
ସେତ କି ଯ�ଣା!!! 
ଯ�ଣାର ଶରାଘାତେର 
ମନ େମା eତବିeତ! 
ଘେର େମା अeମ ପିତା 
ବୃ�ା ମାତା 
ପତ� ୀ େରାଗିଣା 
େକାମଳମତି କନ�ା 
ଢଣ୍ ଢଣ୍ ଢଣ୍... 
ଆଠ ଥର କା©ଘ¤ା ବାଜିଲା 
ମେନ ପଡ଼ିଲା 
ଟିଫିନ୍ ର େସ େପାଡ଼ା ରୁଟି 
ବସେର ପହ|ିବା ଡୁ�ଟି 
ଫାଇଲ ସମୁଦ� େର ବୁଡ଼ିଯିବା 
ସାର୍ , ଡାକେର अଣନିଶ�ାସୀ େହବା 
ନିଜକୁ ପ�]ୁତ କଲି 
ଆଇନା େଦଖିଲି 
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ରୂପ ଦରବୁଢ଼ା 
ସ��େକଶ ମଥା 
ଆଖିତେଳ ଧରିବ ଚାଉଳ େପାେଷ 
अkର େମା ଚି�ାରିଲା େରାେଷ 
େଦାଷ େମା େକଉଁଠି ମଁୁ ଜାେଣ 
େଦଶ, ସମାଜ, ଆଦଶ�କୁ ବଡ଼ମାେନ 
ହଠାତ୍! 
େଚତା ପାଇଲି, ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହWଲି 
କୁନି ଝିअ, ପତ� ୀ ଠିଆ େମା ପଛେର... 
ଚିkା କରନା! ଆେମ ତୁମ ସାଥିେର 
ବାପା! 
ଫ� କ୍ େମା ଚିରି ଯାଇଛି 
ସିଲଟ୍ ବିନା ମଁୁ ଚଟାଣେର େଲଖୁଛି 
ମେନ େମା ଦୁଃଖନାହW, େଗହ� ାଟିେକ ମାଗୁଛି 
ଶୁଣି ତା କଥାକୁ, େଖାଜିଲି ନିଜକୁ 
ସମାଜ, େଦଶ ଆଉ ଆଦଶ�ର େବାଝତେଳ 
କବର ପାଇଥିବା ଏ ମନକୁ!!! 
 

ରାୟଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ 
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ପି�ୟ,ା ସାହୁ 

ସପନସପନସପନସପନ    
ସବୁ ସପନ ତ ସତ ହୁଏନାହW 

େଦଇ ଯାଏ କିଛିବ�ଥା, 

କ�ନାକୁ କିଏ ପାରିଚିକି ଛୁଇଁ ? 

ଦୁଃଖହW ମିେଳ अଯଥା । 

 

ବା]ବିକତାର ବା]ବ େବଶେର 

ବିଶ ାସ ସାଉଁଟୁ ଥାଏ, 

େସର ତ ପେୂରନା ମାଣବି ପେୂରନା 

ଖାଲିହାେତ େଫରିଯାଏ । 

 

କିଛି ସପନ ରହିଯାଏ अେଦଖା 

ଆଖି ତ ପାେରନା େଦଖି , 

ଛଳନାର ନିଆଁେର ଜେଳ ହୃଦୟ 

େକହି ନାହW ଏଠି ସାeୀ । 

 

ରାତିର अfାେର ରଂଗୀନ ସପନ 
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ସକାଳୁ ଉେଭଇ ଯାଏ , 

େଖାଲା ଆଖିେର ଥାଏ େଯେତ ସପନ 

ହାତଠାରି ଡାକୁଥାଏ । 

 

େବେଳେବେଳ अବୁଝାହୃଦୟ େଖାେଜ 

ସପନ େଦଖିବ ନୀତି , 

ଏମିତି ସପନ ଆେସ ଜୀବନେର 

ଆଶା େହାଇଯାଏ ଇତି । 

 

 

ସାହାନିଆଜପୁର ,କଟକ 
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େବବିସିEତା କର 

ମାମାମାମା    
ଦୁଃଖ, କ� ସହି 

ପୃଥିବୀ ପୃ.ର 

ଆେଲାକ େଦଖାଏ ଯିଏ 

ମା’ अେଟ େସହି 

ଜନନୀ ଆମର 

ତା’ଠୁ ବଳି େକହି ନୁେହଁ... 

 

ମନର କଥାକୁ ବୁଝିନିଏ େସହି 

କହିବାକୁ ପେଡ଼ନାହW 

ବୃ�ା େହଲାପେର 

େସ ମାଆକୁ ଆଜି 

ସkାନ ପରାରୁ ନାହW... 

 

ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିେକ ଝୁ¤ି ପଡ଼ିଗେଲ 

ପାଖକୁ ନିଏ େକାେଳଇ 

େକେତ ଗୀତଗପ କହି କହି 
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େଦଉଥିଲା ଦିେନ େଶାଇ... 

 

ଆଜି ପୁଣି କାହW 

ମେନ ପେଡ଼ ନାହW 

ମା’ର େସ େପ�ମବା\�ା 

ସମୟ ଆଗେର ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ 

େଦଖାଉ ତୁ ନିରବତା 

 

ମା’ ପରି େସଇ 

େକାମଳ ଆତE ାକୁ  

େଦବନାହW େକେବ କ� 

େସ�ହ ମମତାେର 

ଭରିଦିअ ଥେର 

ସବୁ ପାପ େହବ ନ� 

 

ସାମkରାପୁର, ଭୁବେନଶ�ର, ଓଡ଼ିଶା 
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େସୗମ�ର~ନ େଲ,ା 

ମହାନଦୀମହାନଦୀମହାନଦୀମହାନଦୀ    
ମହାନଦୀର ଜଳ 

ଓଡ଼ିଶାର ବଳ 

ଆସ େମାର ଓଡ଼ିଆ 

ଯ�ୀ, ମ�ୀ ଓ ସବ�ସାଧାରଣ 

ଭୁଲି ରାଜେନୖତିକ ଦଳ 

ଲେଗଇ େଦଇ ସବୁ ବଳ 

ମହାନଦୀ ଉପର ମୁwରୁ ଉଠାଇ ଆଣ 

ନଦୀ ବf ଛାଡ଼ି 

େଦେବ ତ େଦଖିବ 

ଓଡ଼ିଶା େeତ� େର ସବୁଜ ଶସ�ର େଖଳ 

 

 

ପାଳଧୁଆପଲ� ୀ, ବାଣପୁର, େଖା��ା 

ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୨୮୬୭୬୭ 
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ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ େଜନା 

ଶିଳାପଦE ର ବିଳାପଶିଳାପଦE ର ବିଳାପଶିଳାପଦE ର ବିଳାପଶିଳାପଦE ର ବିଳାପ    
ଉ�ଳୀୟ କଳା େବୖଭବର ହୀରକ अଭିଲିପି 

ଶିଳାପଦE ର ସମନି� ତ ସାଥ�କ ସ�ାeର 

ତ�ାଗ - ତିତିeାର अନନ� अkାeରୀ 

ମଁୁ େକାଣାକ� - ଭଗ�େମାର ରୂପ 

ତଥାପି େଶ�. -  ସବ�େଶ�. [୧] 

 

ସମୟର କରାଳ ଉତ୍ ଥାନ-ପତନେର 

େଦାହଲିଛି େମା ଆତE ା 

eତବିeତ େମାର ସମଗ� ସ\ା 

ମୁଖଶାଳା େମାର ମକୂସାeୀ 

ଚିର େଯୗବନର.... [୨] 

 

େମାର ଆତE ା ସାରାରାତି ସାରଦିନ 

ଝୁରୁଛି େସହି ବାରଶହ ବେଢ଼ଇ 

ବିଶୁ ମହାରଣାର େଶଷ �ଶ� 

କାହାkି େସମାେନ? 
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କରିଛ କି अଭିମାନ? [୩] 

 

ଆସ ତୁମ ନିହଣ ମନୂର ଦିବ��ଶ�େର 

େମାeତ ଭରିଦିअ, ହରିନିअ େମାର େeାଭ 

ଭା�ିଯାଉ ଆଧୁନିକତାର ଫ"ା अହମିକା 

ବିଜୟ େହଉ କଳାର, ଶି�ୀର ଶିଳାପଦE ର... [୪] 

 

ସହକାରୀ ଶିeକ, 

ସରକାରୀ ଉନ� ୀତ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ନିଆଳି, ଯାଜପୁର 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୭୬୯୩୩୮୦ 
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ଆଦ�ା अନିpିତା 
ଦାଶ 

ମୁଁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେରମୁଁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେରମୁଁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେରମୁଁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେର............    

ସ"କ�ର ମତୁଆଲା ଜାଲେର 

ଛpି େହାଇଗଲା ପେର 

ମଁୁ େଖାଜୁଥିଲି 

ବ|ିବାର ରାହା... 

ଇଶାରାେର ତୁେମ କ’ଣ କହିଥିଲ 

ମେନ अଛି...??? 

େଖାଜି େଖାଜି ବ�ଥ�ତାର କାରଣ 

ଜୀବନର େଦାଛକି ରା]ାେର 

ଭୁଲିଗଲ ବାଟ 

ହାତଧରି େଦଖାଇବ କହିଥିଲ...!! 

େମା ଆଖିର ଦୁଇ ବିpୁ ଲୁହ 

େପାଛି େଦଇ 

େସଦିନର ବସk ସf�ାେର 

ହଜିଗେଲ େଯେବ ଆେମ 

ସ�ପ�ର अଜଣା ପହେର 

ଠିକଣା େଖାଜିେଦବ େବାଲି 
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କଥାେଦଇ 

କୁଆେଡ଼ ଗଲ...? 

ମଁୁ ଯଦି େକେବ ତୁମକୁ ପଚାେର 

ହଜିଯାଇଥିବା େମା ସ�ପ�ର 

ଖwିଏ କାଗଜ େଫରାଇ ପାରିବ? 

ଭା�ିଯାଇଥିବା ଆମ ସ"କ�କୁ 

ଆଉଥେର ଗଢ଼ିପାରିବ? 

କ’ଣ କରିବ ତୁେମ? 

ସବୁଦିନ ପରି 

ବାଟଭା�ି ଚାଲିଯିବ 

ନା କଥାେଦଇ 

ଆଉଥେର ହଜିଯିବ...??? 

 

ମ�ଳପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୟk କୁମାର ସାହୁ 

ହଁ ମୁଁ ସ�ାଥ�ପରହଁ ମୁଁ ସ�ାଥ�ପରହଁ ମୁଁ ସ�ାଥ�ପରହଁ ମୁଁ ସ�ାଥ�ପର    
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର 
ସ�ାଥ� ଭରି ରହିଛି ମନେର େମାର 
କ� େଦଇ ଚାେଲ ବାର^ାର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର  [୧] 
ସଭି, ମନେର ଦିଏ ମଁୁ ବ�ଥା 
ଶୁେଣନାହW େକେବ କାହାରି କଥା 
ଭାବିନିଏ ହୃଦୟ ନାହW କାହାର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର  [୨] 
ଭଲପାଏ अନ� ଆଖିେର େଦଖିବାକୁ ଲୁହ 
ହେସ ଭା�ି ନିରୀହର େକାମଳ ହୃଦୟ 
ସ�ାଥ�େର अf ଆଖି ଯାହାର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର  [୩] 
ଛଳନା अଛି ହସେର େମାର 
ଖରାପ अେଟ େମା ବ�ବହାର 
ରହିବ ସବ�ଦା େମା ଠାରୁ ହୁସିଆର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର 
ହଁ ମଁୁ ସ�ାଥ�ପର  [୪] 
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ପବିତ�  ଦାସ 

ବନ�ାବନ�ାବନ�ାବନ�ା    
ନଦୀ ନଥିଲା ପ�]ୁତ 
କି ବf ବି ନଥିଲା ସଜାଗ 
ଆଗରୁ ସତକ� ନ କରି 
ମାଡ଼ି ଆସିଲା େଗାଳିଆ େହାଇ 
ନି.ୁର େସ�ାତ, ନଁା ତା’ର ବନ�ା[୧] 
ମାଡ଼ିଗଲା ସବୁ୍ଠି େସ କାୟା ବି]ାରି 
ସଁ ସଁ ଗଜ�ନ କରି, 
ଭା�ିେଦଲା  ସବୁ ଚିହ� , ସବୁ ଆବରଣ 
ବହିଗଲା ବାଟଭୁଲି, ବିଲବଣ ଆେଡ଼ 
अମାନିଆ ଗତି ତା’ର 
କିଏ ବା ଆଡ଼ େହବ ତା’ ବାଟେର? 
 
ଗତିେର ଉନE ାଦନା ନ କମିବା ଯାଏଁ 
अବା ଛିନ� ମଳୂ ନ େହବାଯାଏ 
କରି ଚାଲୁଥିବ େସ, ସବ�ତ�  ବିଭ� ାଟ 
ଜେଣ ବ�ଭିଚାରୀ ନାରୀ ଭଳି 
ଚାରିଆେଡ଼ ହଟଚମଟ 
 

ଗେବଷକ, େରେଭନ୍ ସା ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ, କଟକ 
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ଚତୁଭ�ୂଜ ଆଚାଯ�� 

େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��େଧୖଯ��    
ଜ~ାଳ ଜ�େର ଜଳୁଛି ଜୀବନ 
ଶରୀର अ�ିକୁ େନଇ 
ଆତE ା େଦଖୁଥାଏ ସଂସାର ଦୀପେର 
ସଳିତା ଗ�ି अଟଇ 
େଲାଭ अହଂକାର ଜୀବନକୁ େନଇ 
େଲାଭ େହାଇଗଲା େତଲ 
ଧନ ସ"\ିକୁ ଆପଣାର କରି 
େଶ�. େହଲା େଯୗବନ 
ଏମିତି ଜୀବନ अବୁଝା ଏ ମନ 
େଚ.ା ରଖିଲାନି ନି.ାକୁ 
ଦୟାମାୟା ଭୁଲି େସ�ହଶ��ା ଭୁଲି 
ଆପଣା କଲା େଲାଭକୁ 
ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଦୟାର ସଳିତା 
ହୃଦୟ ଦୀପ ନିଜକୁ କରି 
ରoର େତଲେର ଜଳିେଲ ସଳିତା 
ଗବ� अହଂକାର ଯିବଟି ଜଳି 
େଲଖିଛି अଧମ ଯାହା ମଁୁ ଜାଣିଛି 
ଭୁଲଥିେଲ eମା େଦବଟି 

ବାରିପଦା, ତଖତପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୭୭୦୩୧୧ 
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କାହ� �ଚରଣ ସାହୁ 

ପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟା    
ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିତିଯାଏ ଦିନ 

ଆସ ନାହW ତୁେମ ପି�ୟା ଝୁରୁଥାଏ ମନ 

େମା ମନ ବଗିଚାେର ତୁେମ ପଜୂାଫୁଲ 

ପାଉଚି ମଁୁ ପାଉଥିବି ତୁମକୁ େଯ ଭଲ 

ଜହ�ଠାରୁ ସୁpର ତୁମ େଗାରା ମୁହଁ 

େଯୗବନ ସୁବାେସ ବାସୁଥାअ ମହମହ 

କଥା େଯେବ କୁହ ତୁେମ ଲାେଜଇ ଲାେଜଇ 

ତୁମ ପ�ୀତି ବରଷାେର ଦିअେଯ ଭିେଜଇ 

ପାଗଳ େପ�ମିକ ମଁୁ େଯ ତୁମ େପ�ମର 

ରାତି େମାର ଯାଏ ପାହି ରହି ଉଜାଗର 

ନିତି େଦେଖ ତୁମକୁ ସପନେର େମାର 

ହୃଦୟେର େତାଳି अଛି ତୁମପାଇଁ ଘର 

ଯିବନାହW େକେବ ପି�ୟା େମାେତ କରି ପର 

ଦୁଃେଖ ସୁେଖ ରହିଥିବ ତୁେମ େହାଇ େମାର 

ପwକାମାଳ, ମ.ରାମପୁର, କଳାହାwି 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୫୫୬୮୨୨୪୪୭ 
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କାଜଲ ସ�ାଇଁ 

େସ ନିରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ େସ ନିରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ େସ ନିରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ େସ ନିରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ     
େସ ନିରୀମାଖି କଢ଼ିଟିଏ  

अେପeା କରିଥିଲା ସକାଳର 

ପହିଲି କିରଣକୁ 

େକେତେବେଳ ସୁେନଲୀ କିରଣର 

�ଶ� ପାଇ େସ କଢ଼ିରୁ ଫୁଲ େହବ 

େହେଲ ନା େସ କଢ଼ିରୁ ଫୁଲ 

େହାଇ ପାରିଲା 

ନା ବାସ ଚହଟାଇ ପାରିଲା 

ମାଂସେଲାଭୀ ରାeସ ତା 

ସୁକୁମାରୀ ତନୁକୁ େମାଡ଼ି ମକଚି 

ନ� କରିେଦଲା 

ପୁଣି େସହି ନିଭ�ୟା, ପୁଣି େସହି ଆସିଫାର କାହାଣୀ 

ପୁଣି ଆଜି େସ ଗରିବ ବାପାମା’ର 

ନିରୀହ ଚାହାଣୀ 

ମାଂସେଲାଭୀ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ 

ପୁଣି ପାଗଳ େହେଲଣି 
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ମା ଭଉଣୀର େପ�ମକୁ ଭୁଲି ଗେଲଣି 

ଗରିବର ତତଲା ଲୁହକୁ କିଏ ବା ବୁଝୁଛି 

ଏଠି ତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ, ଛତ� ଛାୟା ତେଳ 

ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି 

କିଏ ବୁେଝଇବ ଏ ପଶୁମାନ,ୁ 

ନାରୀ ଖାଲି ଉପେଭାଗ� ବ]ୁନୁେହଁ 

େସ ଜାୟା ଜନନୀ େସ 

ପୁଣି େକେବ ସବ�ସଂହା ଧରିତ� ୀ 

େସ ଗଭ�େର ଧାରଣ କେର ଜଗତକୁ 

ପୁଣି େସ ପାଲଟି ପାେର ମହିଷାସୁରମq�ନୀ 
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ହୃଦୟାନp ପଧାନ 

ଜୀବନ ଯ�ଣାଜୀବନ ଯ�ଣାଜୀବନ ଯ�ଣାଜୀବନ ଯ�ଣା    
କ¤କିତ ଜୀବନର ପଥ ହW ଏ ଯ�ଣା 

ମରିଚୀକା ଭୂଇଁ ପୁଣି ଆ,ିଦିଏ ଭାବନା 

ଏ ମନୁଷ� ଭାସିଚାେଲ ଲବଣ ଜୁଆେର 

ଜାେଣ ନା େସ ଜୀବନର अk େକଉଁଠାେର 

େକେତେବେଳ ହସୁଥାଏ ଆନpର ବେଶ 

େକେବ ପୁଣି କାpୁଥାଏ ଦୁଃଖର ପ�ାେଶ 

ଜନE ରୁ ମରଣଯାଏ େକେତ ଦୁଃଖ ମିେଳ 

ଯ�ଣାମୟ ଏ ଜୀବନ ସବୁେବେଳ ଭାେଲ 

ଜନE େବେଳ କାpୁଥାଏ ସିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ 

ମଲାେବେଳ ସହଜେର କାpkି ଆପଣା 

ସେତ ପୁଣି ଏ ଜୀବନ େକେତ ମଲୂ�ହୀନ 

ଚାରିଦିନ େପ�ମ ମାୟା ମମତାର ବfନ 

ଜୀବନ, େଯୗବନ ଆଦି ଚାରିଦିନ ପାଇଁ 

ହିଂସା, େକ� ାଧ, େଲାଭ େମାହ କାହାପାଇଁ 

ମନୁଷ� ଜୀବନ ସାେଥ ଦୁଲ�� ଭ ଜୀବନ 

ମୁoିମାଗ� େଶେଷ ପୁଣି ହୁଏ ଆତE ାଲୀନ 
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ତଥାପି ଜୀବେନ ପୁଣି େକେତ େଯ ଯ�ଣା 

ସହି ଚାଲିଥାଏ ପ�ାଣ େଶଷ अଗି�କଣା 

ଜୀବନ ଯ�ଣା ସାେଥ ଏ ମନୁଷ� ପ�ାଣା 

ମ\�� ଦରବାେର ପୁଣି କାହWକି ଭାବନା 

 
ଆମରପାଲି, ବିରମହାରାଜପୁର 

େସାନପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୮୦୯୮୦୭୫ 

ଇେମଲ୍ : hnpadhan@gmail.com 
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ଡା ନୀଳମାଧବ କର 

ଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଶ ବାଟଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଶ ବାଟଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଶ ବାଟଚାଲ ଆେମ ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା େସ ଦି େକାଶ ବାଟ    

େକଉଁ ଦୂର अତୀତର 

ତାଳବଣ େଘରା 

ଗଛ ଆଉ ବାଦଲ ଢ,ା ଗଁା 

ଗହୀର ବିଲର େଚନାଏ େଚନାଏ 

ସବୁଜିମା - ଆଉ 

ଆ�ୁଏ ପାଣିେର ନଈପାରି 

େସଇମିତି 

ପାଖ ପାଖ ଦି େକାଶ 

ଚାଲିବା ଭିତେର େଦଖା 

ତମ ସାେ� 

 

ଏେତ ସବୁ କଥା େମାେତ 

କହିବାକୁ ଥିଲା ତୁମର! 

କି ବିଶ�ାସେର, ଆଶେର 

ବା ନିgକ ପ�ଗଳ୍ ଭତାେର 

ତା କାରଣ अକାରଣ 
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ବୁଝିନାହW - ବୁଝିବାକୁ 

େଚ�ା କରିନାହW ଆଜିଯାଏ 

 

କବିତାର ପଦପରି 

ତମ ପିଲାଦିନ 

ସଖୀ ଓ କିଛି 

ଛଳ ଛଳ ସf�ାର କଥା 

କୃ{ଚୂଡ଼ା, ଶୀତରାତି 

ୟୁନିଭସ�ଟିର େଶଷ େକଇ ଦିନ 

ତମ अkର� ସE �ତି 

େକେତ ସରଳଭାେବ 

ତେମ କହିଥିଲ 

ତମ କଥାସବୁ 

ନଦୀଟିଏ ପରି 

ତମ ସେ� 

ଦି େକାଶ ବାଟ ଚାଲିବାର 

अେନକ ବଷ�ପେର 

େସ अଳସ ସକାଳର ଶ¨ 

ମେନ କଣ ପେଡ଼ େଗା ତୁମର େକେବ? 
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ଚାଲ ଆେମ େଫରିଯିବା 

େସ ସମୟକୁ -  

ଜୀଇଁବା अତୀତ 

ପୁଣିଥେର ଚାଲିବା 

େସ ଦି େକାଶ ବାଟ 

ପାରିେହବା ନଈ 

ଚବ ଚବ ଆ�ୁଏ ପାଣିେର 

ବହିଯିବ ନଈଟିଏ ପରି ତେମ 

କଥା ସବୁ ଜମା େଯେତ 

ତମ ହୃଦୟେର 

अkର� େହାଇ! 

 

ମାନସିକ େରାଗ ବିେଶଷ�,  

ଓଲ୍ ଭର୍ ହା"ଟନ୍, ବି� େଟନ୍ 

ଇେମଲ୍ : nmadhab@yahoo.com 
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ସାଗର ନାୟକ 

େମା अଲିअଳି ଛୁଆେମା अଲିअଳି ଛୁଆେମା अଲିअଳି ଛୁଆେମା अଲିअଳି ଛୁଆ    
ଆଦରର ବୁଦୁ 

ଫୁଲ ସବାରୀେର 

ତୁମର ଏ ବଧେୂବଶ 

େଦଖିବାକୁ ମଁୁ अେନଇ ବସିଛି 

ଖିଆଲି ମନର େଶାଷ 

କ�ନାର ରାଣୀ ହଂସପୁର 

अବିଭo ମନର ଉଆସ 

କ� ାkିର େମଖଳା ପିେf 

ରିୟାଦର ସୁଦୀଘ� ରାତ� ୀ 

ବହି� ର ବଳୟେର େଫ¤ିହୁଏ 

ଆଉ କିଛି 

ବିଶ ାସର ତାତି 

ଆଦିମ ତୃ{ାର େମାହ ଛpି ହୁଏ 

ସୃ�ିର ରହସ� ଜାଲେର 

अପ$ୂ� ତାପସୀଲତା 

ତୃ�ିର ଫଳକ େଖାେଜ 
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ହଜି ଯାଇଥିବା ସଯୂ��ର 

ପୃଥିବୀ ଭିତେର ମଁୁ େଖାେଜ 

େମା ଦୁନିଆେର 

େମା ସାଗରର େଢଉେର 

ଶାମୁକା େଭଳାେର 

ମଁୁ େଖାେଜ ହସମୁଖୀ ତୃ{ାେର 

ସାଗରିକାର अେପeାେର 

ବିଶ ାସର ତୃ�ିେର 

ଖିଆଲି ମନେର 

ମହକିତ କରିଦିଏ 

ଏ ଦୁନିଆର େକାଣ ଆଉ अନୁେକାଣେର... 

 

 

sagarnayaksagu143@gmail. com 
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अନୁସୟୂା େଜନା 

अନୂଢ଼ା ଆଶ,ା अନୂଢ଼ା ଆଶ,ା अନୂଢ଼ା ଆଶ,ା अନୂଢ଼ା ଆଶ,ା     
ସ"କ� େଯେତ ତା'ର   

ଜନE ରୁ େଯୗବନ ଯାଏ  

ବfନର ଶୃ�ଳ ଆଉ ମାୟାର କାୟା ବି]ାର  

ଛାଡ଼ିଚାେଲ ଆଜି େକଉଁ अମଡ଼ା ବାଟେର  

କାହା ପାଇଁ ବିଶ ାସ ଟିକିଏକୁ ଆଶାବାଡି କରି, 

ନୂଆ ଏକ ସରହଦ, ନୂଆ ଏକ ଜୀବନ  

େଖାଜିବାର ଦୁବ�ାର ସ ପ�େର େସ’ ବିେଭାର। 

 

ଜାେଣନା େସ କିପରି ଜୀବନ  

ପ�ୀତିର େଗାଲାପ ଫୁେଟ େସଠି  

अବା କ¤ା ଫୁଟି eତାo ହୁଏ ମନ  

ନିମିେଷକେର ସୁଖ ଲହଡ଼ି ଭାେ�  

अବା ଦିଗ ବିଦିଗ ବ�ାପୀ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। 

 

ସଂସାରର ଚଳkି ନିୟମେର  

ବଦଳି ଯାଏ ଋତୁ, ଏଠି ବଦଳି ଯାଏ ସ"କ�ର ମାେନ, 
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ଆପଣାର େକହି ପର କରିଯାଏ େକେବ  

କିଏ ପୁଣି େହଇଯାଏ ନିଶ ାସ ଭଳି ଏକାk ନିଜର  

 

ସ ପ� ଠାରୁ ବା]ବତାର अବଧି  

େକଜାଣି ଏଠି େକେତ ଦୂର  

ଦୂର ଦିଗବଳୟ ଭଳି अସୀମ  

अବା ହାତ ପାଆkା େକଉଁ  

ମୁଠାଏ ମହକ ଭଳି  

अତି ଆପଣାର, ଏକାk ନିଜର .... 
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ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର େଗାgାୟତ 

ସଂଧ�ାସଂଧ�ାସଂଧ�ାସଂଧ�ା    
ନିଶି ମୁଖର ବିକେର, େଗାଧଳିୂ ଉଛୁେଳ 

ପତ� କୁେ~ ଦିବାକର ଲୁଚକାଳି େଖେଳ। 

ବିହ�-ବିହ�ୀ, ବିହ�ିକା ପ�ାେୟ 

ପତ� ର ତାେଳ ପତାକୀ ନିସାେଜ।  

ପାଗଳ େଲାଲୁପ ଭ� ମରକ େଯେହ� , 

େକେହ�  ସୁମନ, ସେ� େକଳି େଖେଳ। 

େପଟ ପାଟଣାର ଥାଳ ଭରିବାକୁ 

ମାଟିକାମ ସାରି, ମାଟିଘଟ େଫେର। 

ମାwୁअ ହାତେର ଧରି ମା�ରିବାକୁ ମାତ 

ମାଣିକକୁ େକାେଳ ଭରି ଜହ�ମାମଁୁ େଖାେଜ। 

ହାେତ ମାପ ଓଢଣୀ ଭିତରୁ 

ହସି ଉେଠ ନବବଧ ୂମୁଖ 

ମିଶିଯାଏ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଚାଲି 

ଧପୂଦୀପ ଶଂଖ ପସରାେର। 

ଗାଆଁ ମୁw ହରିହାଟ ଘରୁ, 

ମpିର ଦୂଆରୁ अବା ଗାଦୀବାରwାରୁ। 
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ସେତକି ବା ଚାଲିଚାଲି ଆେସ 

େଗାପାଳ ବଲ� ଭ, ସାଜି ଆ�ୁଆ େଗାପାଳ। 

ବୁଲିବାକୁ, ବାର ଶୁ�ିପିwା, 

ଖାଇବାକୁ ସଜିୂ ମୁଆଁମwା। 

ଧୁଡୁଧୁଡୁ ଚମପେର େତଲ ମାଖୁମାଖୁ 

ସିEତହସ अଧେର େତାଳାଇ, 

ଧୀରାବୁଢ଼ୀ କେହ, 

“ହଇେହ! େଦଖ, ଦିନଟିଏ ବିତିଗଲା ଏଇ ଆସୁଆସୁ” 
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ଡ^ରୁଧର ପ+ନାୟକ 

ଆଧୁନିକ କବିତା ଓ ନାରୀଆଧୁନିକ କବିତା ଓ ନାରୀଆଧୁନିକ କବିତା ଓ ନାରୀଆଧୁନିକ କବିତା ଓ ନାରୀ    
େକହିଜେଣ କହିଥିେଲ ଆଧୁନିକ କବିତାେର 
ରୂପ ରସ ଗf ନାହW ତିେଳ,  
େସଥିପାଇଁ अନାଦର ତା’ର ସାଧାରଣ ପାଠକ ଭିତେର ।।  
ରୂପ-ରସ-ଗf ପେଛ ନଥିେଲ ନଥାଉ, अଛି ଯଦି ଆତE ା,  
ଆତE ାର ଆକଷ�ଣେର ପାଠକ ଝୁରିବ ତାକୁ   
ତା’ ଭିତେର େଖାଜି ପରମାତE ା ।।   
କବିତାଟି ନାରୀ ପରି   
େପ�ମିକେଟ ନିେ� ଥିବ ତା’ର  
ଜମାରୁ ନଥିବ େବାଲି କହିେଦବା   
େହବନି କି अପମାନ ନିଖିଳ ସ��ାର?  
  
ଛାତିେର ହାତେଦଇ କହିେଦବ ଯିଏ  
ନାରୀ ପ�ତି େକେବ ଆକଷ�ତ େହାଇନାହW,  
ଜାଣିବ େଯ ତା’ପାଖେର ପୁରୁଷତ  ନାହW ।  
େସପରି अଣପୁରୁଷା ଭାବର ଚରିତ�  ହW କହିପାେର-  
କବିତାକୁ ମଁୁ ଭଲପାଏ ନାହW अବା  
ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆକଷ�ଣ େମାେତ ଟାେଣନାହW ।।  
 

ସାହିତ�ାୟନ, େକାପେରଟିଭ୍ କେଲାନୀ-୨ୟ ଗଳି,  
ରାୟଗଡ-୭୬୫୦୦୧/ଭ� ାମ�ଭାଷ-୭୦୦୮୫୬୬୨୪୩   
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ଡଃ ଦୀପା~ଳୀ ସାହୁ 

ମୁଁମୁଁମୁଁମୁଁ    
ସମୟର ବି]ୃତ ପୃ.ାେର 

ମଁୁ ଏକ ଜୀବk ପ�ବf 

ଶୁ¬ େମାର େଦହ େନଇ 

ପିପାସିତ ଭ�ାମନ େନଇ 

ମଁୁ େଖାଜିଛି अେନକ ସପନ 

 

ଆଜି ବି ଏପି�ଲ୍ ଦି� ପହରେର 

अଗି�ବଷ�ା ଆକାଶର 

େଖାଲାଛତା ତେଳ  

ମଁୁ ଚାଲୁଛି... 

ମଁୁ େଖାଜୁଛି େଛାଟ େଛାଟ ଶ¨, 

ସମୟର େମାଟା େମାଟା अଭିଧାନ ମଧୁ� 

 

ଜୀବନର अଥ� େଖାଜି 

ଆଜି ବି ଧାଇଁଛି 

େମା ଆଖିର... ଲୁହଧାର 
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େମା ଓଠର ତୃ{ା େମ¤ାଇଛି 

 

ଏଠି ସ�ପ�ର ତାଜ୍ ଭାେ� 

ଭା�ିଦିଏ ସୁନାର ସକାଳ 

େମା ଜୀବନ େବୖତରଣୀେର 

କାମନାର ଜାହାଜ ଲ�ର ପକାଏ 

 

େମା ବୀଣାେର ବାେଜ ଏଠି 

କରୁଣ ରାଗିଣୀ 

େବସୁରା େମା ଗୀତର ଲହରୀ 

କିଛି ସିେ| ଆଶାବାରୀ  

େହେଲ, 

େମାେତ ଲାେଗ ପରିହାସ ପରି 

 

अଧ�ାପିକା ଡଃ ଦୀପା~ଳୀ ସାହୁ 

ଇତିହାସ ବିଭାଗ 

ସାଧୁେଗୗେଡ଼ଶ�ର ମହାବିଦ�ାଳୟ 

କନିକାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ନୂତନ କୁମାର େବେହରା 

କ� ାk अପରାହ�କ� ାk अପରାହ�କ� ାk अପରାହ�କ� ାk अପରାହ�     
ଦିନ ତମାମ ଖଟି ଖଟି କ� ାk 

େହାଇ ଆେସ अପରାହ�  

ଜ~ାଳ ଜଗେତ ମାଟିେଦହ ହୁଏ अବସନ�  

ସ"କ�ର ଝଡ଼ଝ~ାେର ମନ ଆକାଶ ଉଦାସୀନ, 

ଚିହ� ା अଚିହ� ା ମୁହଁ ସବୁ ଝା�ା ଦିେଶ 

ପାଣି ପବନର अଗଢ଼ା ଆଇନା ଭିତେର 

ହୃଦୟର ପ�ତିବି^କୁ କରି ବିgିନ�  

ଧରାବfା ଜୀବନ अନୁଶାସନର ଟାଣଖରା 

ବୃ�ାବ�ା ପରି ଆସିଲାଣି ନଇଁ 

ଆହତ अ]ିତ�  ନ ପାଇ ସାk� ନାର ଛାଇ 

ଲମି� ଲମି� ହଜିଯାଏ ଦିଗବଳୟକୁ ଛୁଇଁ 

ସ"କ�ର ଘନଘଟା ହୁଏ େଗାଧୁଳି ପରି ମଳିନ 

ସେଫଦ ଦୁନିଆକୁ କରି अgାଦିତ, 

ସୁpର ପରିେବଶ କେର ପ�ଦୂଷିତ 

ନିଆଁ ନାହW ଖାଲି ଶ¨ ବାଣର ବିେµାରଣ 

ହୁଏ ଜନ ସମୁଦ� ର େକାଣ अନୁେକାଣ, 
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ଧୁଆଁ ଧୁଆଁର ପର] ପର] ଆବରଣ 

ଆତ,ିତ କେର ଜୀବଜଗତର ପ�ାଣ 

ମାନବୀୟ େସୗଜନ�ତା ଭୁଲି 

ନି.ୁର ସ�ାଥ�ର ସମୟ ଦିଏ 

ସେକାମଳ ଦରଦୀ ହୃଦୟ ବିଦାରୀ 

ଗତକାଲିର ସ|ିତ ମଧୁର ସE �ତି 

ଆଜିର ଉqାମ ଦାୟାଦମାେନ 

ଯାଆkି ପାେଶାରି 

ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଦୃଢ଼ ସଂକ� େନଇ 

ସପନର ଜ�ଲେର େଖାଜି ପାଉନାହW ରାହା 

ହଁ, ନଁା -pର େଦାଛକିେର ବିଭ� ାk ହୁଏ 

କାରୁଣ�ତାର ଗୁରୁଜେଳ ବରୁତୁଥିବା ପ�ାଣ 

ପାଏ ନାହW କାହାରି ସାହା 

ମଧ�ାହ�ର ଯ�ଣାଦାୟକ 

ଉdଗ�ୀକୃତ अବଦାନ, 

ମୁହୂ\�ଟିଏ ପାଇଁ େହାଇ ପାଣିର ଗାର 

ଆଶାୟୀ ସରୂୀ, ଭରସାରୁ ହୁଏ ଛିନ�  

ପ�ସନ� ତାର ଟିକିଏ ବି ଚିହ�  

ନାହW କାହା ମାନସିକତାର ମାନଚିତ� େର 
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ସବୁ ଦିେଶ େକବଳ ବିବ$� 

ଉଗ� ସଭ�ତାର अବୟବ 

କ�ମାଗତ େହାଇ ଚାେଲ अବeୟ 

ପ�ମାଣିତ କରିବାକୁ େଶ�.ତା 

ଚାେଲ ପ�ତି-pିତାର ତୁମୁଳ ସଂଗ�ାମ 

ହଜାଇ େଦଇ ନିଜ ସ�ାଭିମାନର ପରିଚୟ 

 

େକାହି, ଗଡ଼ିଆ, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୫୫୭୮୬୧ 
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अରୁଣ କୁମାର ମହାkି 

ଏତିକି ବିନତୀ େମାରଏତିକି ବିନତୀ େମାରଏତିକି ବିନତୀ େମାରଏତିକି ବିନତୀ େମାର    
େକହି ନୁେହଁ अସଂପ$ୂ� 

ପ�ଭୁ,ର ଏ ବିଚିତ�  ସୃ�ିେର 

ନିଜକୁ अସମଥ� ମଣି, 

ପଥର ସାଜୁଛୁ ନିଜ ପଥେର [୧] 

କିଛି ନୁେହଁ अସnବ 

ଥିେଲ ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ ସାଥିେର 

ସnବ େହାଇବ ସବୁ 

ଏଠି ଭିନ�  ଭିନ�  ସବୁ ପ�କାେର [୨] 

ଜିଣିବୁ ଜୀବନବାଜି, 

ଚାଲିେଲ ସଦା ତୁ ସତ୍ ପଥେର 

ଲଭିବୁ ସକଳ ଶoି 

ସଫଳ େହବ ସକଳ କାମେର [୩] 

ସମସ�ା ଆସିେଲ ପେଥ 

ଡରିବୁନି ତୁ अେଶଷ ଦୁଃଖେର 

ସଫଳତା ନିେ� ମିଳିବ 

ଥିେଲ �ିର ମନ ବୁ�ି ଚି\େର [୪] 
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ପିତାମାତା େସବାକେଲ 

ରହିବ ସଦା ତୁେମ ସୁଖେର 

ଜୀବନ ସାଥ�କ େହବ 

ଉ�ାର େହବୁ ନିେ� ଭବସାଗେର [୫] 

 

ଇଷାଣପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୧୫୦୮୧୩୦୮ 
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ଶ�ୀ ବିଦ�ାଧର େସଠୀ 

ସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ାସ�ୟଂସି�ା    
ନିପଟ ମଫସଲର ସୁକୁମାରୀ ଲଳନାଟି 
ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ କିେଶାରୀ ସ�ୟଂସି�ା 
ନି¬ପଟ ମେନ ତା’ର 
ଖୁpି େହାଇଛି େଯମିତି 
ସ�ତଃµୁ\� ଭାବ ପ�ବଣତା 
ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ�ପ� 
ନିଷଲୁଷ ଭାବନାେର 
ପର] ପର] ବହଳ ଉdୁକତା 
ଏଇତ ଋତୁ ପାବ�ଣର 
ଉdବ ମୁଖରିତ ଗଁାଠୁ ସହର 
ଗଳିକpି ଚକମକ ର�ୀନ ଆଲୁअ 
ର�ିମା ସେତକି ସ�ଗ�ର ନpନକାନନ 
ଚଉଦିେଗ ମୃଦୁ ଗୁ~ରିତ 
ସୁଲଳିତ ସ�ୀତ ମgୂ�ନା 
ଦଶ�ନ अଭିଳାଷୀ ସ�ୟଂସି�ା 
ଉ,ିମାେର ନିuାପ ମନେର 
େକେତ େଯ अସୁମାରୀ ଆଶା 
ଜନE ଦାତ� ୀ େବାଉର ଆକଟ 
ବିଶାଳ ଏ ଜନ ସମୁଦ� େର 
ହାତ ଭିଡ଼ି ଆେଡ଼ଇ ନିଏ େସ 
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େବେଳ େବେଳ ପଣତ କାନିେର 
ମୁହଁ ତା’ର ଢା,ିଦିଏ 
ସ�ୟଂସି�ା ତ ନିେରଖିଛି 
ଏକଲେୟ ମୃଣEୟୀ େଦବୀ,ୁ 
େବେଳ ଚାହୁଁଛି ତା େବାଉର ମୁହଁକୁ 
ଫରକ ନାହW ତ ଜମା 
ଏକାଭଳି ଦିଶୁଛkି େଯମିତିକି... 
ପୁଣି ଭାେବ अବେଶାଷ ମେନ 
ବାପା େହେଲ ଥାଆେk କି... 
େକେତ अଳିअଝଟ ବୁଝିଥାେk ସେତ 
ପରm ଆକାଶେର ତାରାେମେଳ 
ଝାପସା ଝାପସା ଦିେଶ ତା, ଛବି 
ଛଳ ଛଳ ଆଖି-ୟ ଭିଜିଯାଏ 
ନିଗିଡ଼ି ପେଡ଼ अବଶ� େକଇେଟାପା ଲୁହ 
ପୁନ� େସ ମ·ିଯାଏ 
ଗହଳି ଭିତେର...  
 

ବ�oିଗତ ସହାୟକ,  
ଜିଲ� ାପରିଷଦ କାଯ��ାଳୟ, ବାେଲଶ�ର 

୭୫୬୦୦୧, ଓଡ଼ିଶା, ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୮୩୫୮୭୭ 
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ଗ�ାସୁନpିନୀ 
ରୁପମା ଗୁରୁ 

ତୁ େଯ େସଇତୁ େଯ େସଇତୁ େଯ େସଇତୁ େଯ େସଇ    
ଆସ ଯିବା ଥେର  ସପନ ସହର 

ବୁଲିବିଆ େସଇଠି ମନ େଖାଲି, 

ତୁେମ କହୁଥିବ   ମଁୁ କହୁଥିବି 

ନୀରବତା ଯିବ ଦୂେର ଚାଲି [୧] 

ମନ ଗହନର   େଗାପନ କଥାକୁ 

ଦୁଇ ଓଠ ଆମ କହୁଥିବ 

ରାତି ରାତି ଆେମ  ଗପିବା େସଇଠି 

ମିଳନ ଋତୁର ପବ� ଥିବ [୨] 

ଫୁଲର ସହର   ଗଢ଼ିବା େସଇଠି 

ଏଇ ସହରକୁ େଫରିବାନି 

େଯଉଁ ସହରେର   ବା]ବେର ଥେର 

େକହି କାହାରିକୁ ପାଇବାନି [୩] 

ରାତିର ବୟସ   ବଢ଼ିଯିବ େଯେବ 

େଶଫାଳି ମହକ ମହକିବ 

େତା ଛାତିପେର   ଆଖିପତା େମାର 

ଆେପ ଆେପ ସାଥି ନଇଁଯିବ [୪] 

अଲରା େକଶ େତା  ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି 
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ଉଜାଗର ପେଛ ଥିବି ରହି 

େତା ହାତ ସାେଥ  େମା ହାତ ଛpି 

ଭଲପାଏ େବାଲି େଦବି କହି [୫] 

ଆକାଶର ନୀଳ   ନୀଳିମା ଭିତରୁ 

ତାରାଫୁଲ ସବୁ େତାଳିଆଣି 

ଗଭାେର େତା େଖାସି  େଦବି େଲା ସେଜଇ 

ପାରିେବନି ଜମା େକହି ଜାଣି [୬] 

ଜହ� ଠୁ ଶୀତଳ   େତା େଦହ ଜାଣିଲି 

େଯେବ ମଁୁ ଛୁଇଁଲି ନୂଆକରି 

େସେବଠୁ ବସି   ଭାବୁଛି ଖାଲି େଲା 

ଆସିବୁକି ସେତ ଥିରି ଥିରି [୭] 

ବାଟ େତାର ଚାହW  ଥିବି ମଁୁ अନାଇ 

େଯେତ େଯେତ ସବୁ ପ�ତୀeାେର 

ପ�ତୀeାର କ¤    େହବ ପୁଣି େଶଷ 

େଦଖିବି େଯେବ ମଁୁ ସପନେର [୮] 

େମା ଦୁଇ ଆଖିର  େଗାଟିଏ ସପନ 

ଜାଣିଛୁ କି ନଁା େଦ କହି 

ଜାଣିନୁ ଯଦି ତୁ   କହୁଛି ଶୁଣୁ 

ଆଉ େକହି ନୁେହଁ ତୁ େଯ େସଇ [୯] 

ବାଲିସୁଆଁ, ୟୁଜି, ୟୁପି ;ୁଲ୍, ମହାକାଳପଡ଼ା, େକp� ାପଡ଼ା 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  287 

ରାମପ�ସାଦ ସିଂହ 

ହୃଦୟ ପଜୂାହୃଦୟ ପଜୂାହୃଦୟ ପଜୂାହୃଦୟ ପଜୂା    
ହୃଦୟର ପଜୂା ଜଡ଼ିତ ନଥାଏ ପ�ତିବfକ 

ଥାଏ େକବଳ େପ�ମଭରା ଭoିର ଆେଲାକ 

ଶ�ବଣେର ବfିତ ଆେସ ଭଗବାନ, ସ�ର 

ଉପେଭାଗ ପୀଡ଼ିତ ମନ ହୁଏ ଚକମକ 

अkରରୁ ଉେଠ ପାଳନ କ\�ା ହରି, ବାସନା 

ମେନ ବି]ାରିତ ହୁଏ ଭoି ମpିର ଉପାସନା 

अନୁଭବେର ପ�ସନ� ତା ଉ¡\ି ଆବାହନ 

ଦୁଃଖ ଦରିଆେର େକp� ୀଭୂତ ସୁଖ ବାସନା 

ଭାବ ବିେମାହିତ ମନେର କ� ୀଡ଼ା କେର ବିହ� 

अfକାର ପାଲଟି ଯାଏ ଆେଲାକର େତାରଣ 

େମାହ ମାୟା ପ�ାସାଦରୁ ବ|ିତ ଆତE ାର ମନ 

ଭାସିଯାଏ ଦୃଢ଼ତାର ଭoି ସମୁଦ� େର ପାଇଁ ପଣ... 

 

ସତେର ଜୀବନର େକେତ ର�... 
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େସୗମ�ର~ନ ପାଲ 

ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ୧୮୧୮୧୮୧୮    
ବାେଲଶ�ରଠାରୁ ଭ~ଭୂମିଯାଏଁ 

ଲମି�ଛି ପଥ ସୁଦୂର 

ବେ^ଛକ ଠାରୁ ନହରପାଟନା 

ରାଜପଥ େସ अଠର 

ଖୁସିଲାେଗ େଦଖି କେଳବର ବୃ�ି 

େହଉअଛି ତାର ଆଜି 

ଦୁଃଖ ଲାେଗ େଯଣୁ ଉଜୁଡୁଛି େକେତ 

ଜୀବନ ହରାଇ ବାଜି 

ରାଜପଥ େବାଲି ରାଜୁତି କରୁଛି 

ଭୁଲି ହିତାହିତ �ାନ 

ମରାଠା अ|ଳୁ ଦ� ାବିଡ଼ ପଯ��k 

अହରହ ଚାେଲ ଯାନ 

ସହସ� କାଳରୁ ରହିଥିେଲ େଯଉଁ 

ପାଦପ ସମ] ପାେଶ 

ଆଜି େସମାନ,ୁ ନିଜ ସ�ାଥ�ଲାଗି 

ଜୀବନୁ ସମେୂଳ ନାେଶ 
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େକେତ େଯ ମpିର ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି 

ରହିଛkି େହଇ ଠିଆ 

ସଭିଏଁ ଜାଣkି ଆଜିକୁ ଭା�ିେଲ 

କାଲିକୁ ଗଢ଼ିେବ ନୂଆ 

େହେଲ ବୁଝkିନି ଗଛର ମହ\�  

ନିମିଷେକ ଦ�kି ହାଣି 

ବିପ\ିକାଳେର ମଥା ଆଉଁଷିେବ 

ମେମ� ମେମ� ଯିେବ ଜାଣି 
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ତୁଷାରକାk ଓଝା 

अତୀତର େପ�ମअତୀତର େପ�ମअତୀତର େପ�ମअତୀତର େପ�ମ    
अତୀତର େପ�ମ ଭାରି କ�ଦିଏ 

ଭୁଲିଯିବା ତାକୁ ଭଲ 

ଭୁଲି ନ ପାରିେଲ େସହି େପ�ମ ପାଇଁ 

ନିେଜ େହବ କଲବଲ 

ବୁଝିେବନି େକହି ଶୁଣିେବନି େକହି 

ତୁମ अତୀତର କଥା 

େକେତ ବା ପାଇଛ େକେତ ହେରଇଛ 

କାpୁଥିବ ପିଟି ମଥା 

କାpି କାpି ସିନା ଦିନ ସରିଯିବ 

କିଛି ଲାଭ େହବ ନାହW 

େପ�ମେର ଯ�ଣା େପ�ମେର ତ କ� 

ରହିଥିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

େଯେତେବେଳ ପୁଣି ମେନ ପଡ଼ିଯିବ 

େସଇ अତୀତର କଥା 

ଲୁହ ବଦଳେର ଲୁହ େଯ ଝରିବ 

ଓଦା େହବ ଆଖି ପତା 

ଖଡ଼ିअ�, ବାଲିଚp�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ରବୀp�ନାଥ ମହାରଣା 

ତୁମ ସE �ତିେରତୁମ ସE �ତିେରତୁମ ସE �ତିେରତୁମ ସE �ତିେର    
ତୁମ ସE �ତିେର ମଁୁ ଆତE ହରା 
େଚତନାରୁ अବେଚତନ ଯାଏଁ, 
ତୁମ ଭାବନାେର ମଁୁ ବିେଭାର 
େମାର ପ�ତି ସକାଳରୁ ସ~ଯାଏଁ 
େମାର ପ�ତି କାହାଣୀେର ତୁେମ ଆସ 
ସାରାଂଶର େଶଷ ଶ¨ େହାଇ 
ବp ଆଖିେର ବି ତୁେମ ଦିଶୁଥାअ 
ସେତ ଏକ ଛାୟାଚିତ�  େହାଇ 
ତୁେମ େମା େପ�ମର ସ"ୂ$� ପରିଭାଷା 
ଛାଇଯାअ ହୃଦୟର �pନ େହାଇ 
ତୁେମ ଆସକି ନ ଆସ େମା ନିକେଟ 
ତୁମ ସE �ତି ଆେସ ବp କବାଟ ଫିେଟଇ 
ଫୁଲରୁ ଝୁଲ ଯାଏଁ ମହମହ ବାସ ତୁେମ 
ସେତ ଭୁରି ଭୁରି ବାସ�ା େହାଇ 
ମେନ ସୃ�ିକର ଆଶାର ଫୁଆରା 
अନୁପ�ିତିେର ଉପ�ିତିର ସଂ�ା େହାଇ 
अkହୀନ ଭାବନାର ନିଜ�ନ େବଳାେର 
ଆସ ପର] ପର] େକାଳାହଳ େନଇ, 
ପୁଣି େକେବ ଚାଲିଯାअ ଦୂେର ବହୁଦୂେର 
େବାେଝ ସାଇତା ସE �ତିକୁ ମୁେwଇ  
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େଚତନ ପାତ�  

ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନାତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନାତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନାତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା    
ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା 
ଏ ଦୁନିଆ ଭଲ ଲାେଗନା 
ତୁେମ ସିନା ମେତ ଏକା କରିଗଲ 
େହେଲ ଏ ମନ ଭୁଲିପାେରନି 
 
ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା 
ବ|ିବାକୁ ଇgା ହୁଏନା 
ବ|ିଛି ଖାଲି ମଁୁ ଏ ଭାବନା େନଇ 
ଥରୁଟିଏ େଫରି ଆସନା 
 
ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା 
ମନକୁ ବୁେଝଇ ହୁଏନା 
ଥେର େମା ମନକୁ ଆସିେଦଖ ପି�ୟା 
ତୁମ ଛଡ଼ା େକହି ରୁେହନା 
 
ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା 
ଆଉ େକହି ଭଲ ଲାେଗନା 
େକମିତି ବ|ିବି ଜାଣି ପାରୁନାହW 
ଥେର ତୁେମ େଫରି ଆସନା 
      ତୁମବିନା ସାଥୀ ତୁମବିନା... 
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ଲeE ୀପି�ୟା ପାତ�  

େସଇ ପୁରୁଣା ଦିନେସଇ ପୁରୁଣା ଦିନେସଇ ପୁରୁଣା ଦିନେସଇ ପୁରୁଣା ଦିନ    
अତୀତ ଯାଉଛି ଆଜି ସE �ତିଟିେକ େହଇ 

େସ ସE �ତିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲିପାରୁନାହW 

ମେନ ପେଡ଼ ପିଲାଦିନ େସଇ ଧଳିୂେଖଳ 

ମେନପେଡ଼ ପୁଣି ଆଜି ସା�ସାଥୀ େମଳ 

ଦିଦି,ର ଗାଳି ଆଉ ସାର,ର ଛାଟ 

ମେନପେଡ଼ େସଦିନର େଘାଷାେଘାଷି ପାଠ 

େକେତ ଭଲଥିଲା ସେତ େସ ଛାତ�  ଜୀବନ 

ସମୟ ଯାଇଛି ବିତି... ଛାଡ଼ି ସE �ତି ଚିହ�  

ସେତକି ଆସିବ େଫରି େସଇ ପିଲାଦିନ 

କଥା କଟାକଟି ରାଗଋଷା अଭିମାନ 

अତୀତର େସଇ ଖୁସି ଯାଇଛି େଯ ହଜି 

ଜୀବନ ଭିଡ଼ ଭିତେର ପାଉନାହW େଖାଜି 

ସା�ସାଥୀ, ସହିତ େସହି ମଜାଖୁସି 

ନିେରାଳା ସମେୟ ଆଜି ଭାବୁଛି ମଁୁ ବସି 

େଫରି ଆସkା କି ସେତ େସ ପୁରୁଣା ଦିନ 

ବାକିଥିବା ଆଶା ସବୁ କରkି ପରୂଣ 

ବାକିଥିବା ଆଶା ସବୁ କରkି ପରୂଣ 
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ଶ�ୀପ|ାନନ ଖଟୁଆ 

ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀ    

ସ�ାଧୀନତା ତାହା ପୁଣି 

अନଭ�] ହେ] େବଲାରୁଟି ପରି 

ମାନଚିତ�  େମା ଭାରତର! 

ଶହ ଶହ ବଷ� କଳୁଷିତ ବି� ଟିଶ ବିରୁ�େର 

ରoାo ଇତିହାସର େରାମ©ନ 

ଆତE  ବିଶ�ାସର ଜାଗରଣ 

ମୁoି ଉdବର ପ\ୂ�  ପବ� 

ଭାଷା, ବିଶ�ାସ, େଚେହରା, କଥା କାଯ��ର ବିଭିନ� ତା ସେ\�  

ଭାବ, ସଂ;ୃତ, ସଂକ�, ଲe�, ସ�ର 

ଏକତାର ମ� େଯଉଁଠି ବାରି େହାଇପେଡ଼ 

ତା’ରି ଶିଳାଭୂମି ତେଳ 

ଆଜି ବି ଲୁଚି ରହିଛି 

େସଦିନ ମୁoିେଯା�ା, ସଂଗ�ାମୀ େସୖନିକ, 

ତ�ାଗ, ତିତୀeା ଆତE ବଳିଦାନ 

ବ�ଥା, ଗାଥା अନନ� ସମପ�ଣ 

ପ�ଚw ସ�େଦଶ ପ�ୀତିର୍ ସ�$� ାଭ ସ�ାeର[୧] 
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ସ�ାଧୀନତା 

ଉଦ୍ ବୁ� େଦଶ େପ�ମୀ, 

ସଂଗ�ାମପାଇଁ ଉେ\ଜନା 

ମୁoିପାଇଁ ବ�ାକୁଳତା 

ଆଇନକୁ ଚୁଲିକୁ ଫି�ି େଦବାର 

ଆ���ା ବି କମ୍ ନଥିଲା 

ନାେକଦମ୍ େହାଇଥିେଲ େଗାରା ଶାସକ 

ନା ଥିଲା େଗାରା ଶାସକ, ଗୁଳିେଗାଳାର ଭୟ 

ନା ଥିଲା କଳାପାଣି, ମୁwକାଟ, ଫାଶୀ 

अବା ଫାଡ଼ିେଦବାର ଭୟ 

ବରଂ େକାଟି ଭାରତୀୟକ अଭୟ ଆଶୀବ�ାଦେର 

େଦଶେପ�ମୀ ଲହୁ ଲୁହକୁ ଏକାକାର କରି ଗାଇଥିେଲ 

ଆେମ ଚଳାଇବୁ େଦଶ ଆମରି 

ଆମରି ନାଆେର ଆେମ ନାଉରୀ[୨] 

 

ସଂପାଦକ, େବଳାଭୂମି ସାହିତ� ସଂସଦ, ରnା 

ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଧୀେରp�  ମଲି� କ 

କାହW େକେତଦିନୁ अେପeା କରିଛିକାହW େକେତଦିନୁ अେପeା କରିଛିକାହW େକେତଦିନୁ अେପeା କରିଛିକାହW େକେତଦିନୁ अେପeା କରିଛି    

କାହW େକେତଦିନୁ अେପeା କରିଛି 
ଯିବାକୁ ଶ�ୀେeତ�  ଧାମ , 
େଡାରିଥେର ଲଗା ବଳିଆର ଭୁଜ 
ଜପୁअଛି ତୁମ ନାମ, 
େନଇଯାअ ମେତ ତୁମରି ପାଖକୁ 
େଦଖିବି କଳାବଦନ , 
ଜନମ େମାହର ସାଥ�କ େହାଇବ 
ପବିତ�  େହବ ନୟନ, 
ଆନp ବଜାେର ବୁଲିବି ମଜାେର 
ଖାଇବି अବଢା अନ� , 
ସବୁ ବିଷାଦ େମା ଦୁରିଭୂତ େହବ 
ଜୀବନ େହବେମା ଧନ�, 
ଏତିକ କରୁଣା କରିଦିअ ବାେର 
େହ ପ�ଭୁ କୃପାସାଗର , 
ପିଲାଟି ଦିନରୁ େକେତ ଭାବୁअଛି 
ଯିବାକୁ ଶିରୀେeତର  
 

ନୀଳକ�ପୁର, ମ�ଳପୁର, ଯାଜପୁର 
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ମ~ୁଲତା ସିଂ 

ତୁ ଗଲାପେରତୁ ଗଲାପେରତୁ ଗଲାପେରତୁ ଗଲାପେର    
ମମତା ମpିର ପ�ୀତି ଗkାଘର  
କରି କାହW ଗଲୁ ଚାଲି  
ହଜାେର ଭିଡ଼େର ଲାେଗ େମାେତ ଏକା  
ଶନୂ୍ଶାନ ରାତି ପରି 
ତୁ ଗଲାପେର ସପନ େଯେତ େମା  
େତା ସାେଥ ଯାଇଛି ଚାଲି  
ଦୁନିଆ ଦାwେର ପାଦ ଟଳମଳ  
ପାରୁନି େତା ବିନା ଚାଲି  
अfାର ରାତିେର ଝଡି ବରଷାେର  
ତୁ ମେନ ପଡୁ ଭାରି  
ନଥାଏ େତା େକାଳ ଆଉଜି ଯିବାକୁ  
अfାରେର ଗେଲ ଡରି  
େତା ପଣତ ଛାଇ େଖାଜି ପାଏ ନାହW  
ଖରାେର ସିଝିଲା େବେଳ  
ଝାଡ଼ି େକ େଦଇନି େମା େଦହର ଧଳିୂ  
ତୁ ଚାଲିଗଲା ପେର  
ତୁ ଗଲା ପେର ଧନ େବାଲି କହି  
ଖୁଆଇ େଦଇନି େକହି  
ନିଦ ନ ଆସିେଲ ମୁw େମା ଆଉଁସି  
େଲାରି ଶୁଣାଇନି େକହି  
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କହିବା ଆଗରୁ ମନକଥା େମାର  
ବୁଝିତ ପାରିନି େକହି  
େଫରିବା ବାଟ େମା ଚାହWେକ ବସିନି  
अଖିଆ अପିଆ ରହି  
ମମତା େତାର ସାତ ଦରିଆର  
ଚୁନାଚୁନା ହୀରା େମାତି  
େସ େମାତିର ମଲୂ ପାରିବିନି େଦଇ  
େଯେତ ଜନE  ଗେଲ ବିତି  
ସମୟ ତ େକେବ अଟକି ଯାଏନା  
ନଈ ପରି ଯାଏ ବହି  
େସ ନଈ ସୁअେର ଭାସୁଥିବୁ ସଦା  
ସE �ତିର ନାଆେଟ େହାଇ  
େଯଉଁଠି ଥାଆତୁ େଯମିତି ଥାଆତୁ  
ଭୁଲିତ ଯିବୁନି େକେବ  
ସପନେର ଆସି େଦଖା େଦଉଥିବୁ  
େଖାଜୁଥିବି େତାେତ େଯେବ....  
 

ଭୁବେନଶ ର  
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ସତ�ବ� ତ ପ�ଧାନ 

ଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁଖାସ୍ ତୁମରି ପାଇଁ    
ଆଦ� ଫଗୁଣର 

ବଉଳବାସ ତୁେମ 

କअଁଳ େବୖଶାଖ ଖରା 

ଆଦ� ଆଷାଢ଼ର 

ମାଟି ବାସ�ା ତୁେମ 

ଝରା ଶ�ାବଣର ଧାରା 

ସଜ ଶରତର 

େଶଫାଳି େଗା ତୁେମ 

ମଳୟର କୁହୁଗୀତି 

େପୗଷ ପାହାkାର 

अଳସୀ ଶିଶିର ତୁେମ 

ପୁେନଇ ଚାpର ରାତି 

 

େଗା.ୀ ସ�ା�� େକp� , ପଜୂାରୀଗୁଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୭୭୬୯୮୫୯୭୫ 
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ଶ�ସିfୁ ପୁେରାହିତ 

ସE �ତିସE �ତିସE �ତିସE �ତି    
କଳ,ିତ अତୀତକୁ 
କିଏ ଚାେହଁ ଓଲଟାଇବାକୁ? 
କାpିବାକୁ 
ହୃଦୟକୁ ଚିରିଫାଡ଼ି େଦବାକୁ 
କିm, 
ପବନର େବଗ େଯେବ अସnାଳ େହାଇଯାଏ 
ଫୁର୍ କିନା ପୃ.ା ସବୁ ଓଲଟିଯାଏ 
ଆଖିେର ଆଖି, 
ହସେର ହସ, 
ପାଦେର ପାଦ, 
ସ�ପ�େର ସ�ପ�, 
ଭବିଷ�ତେର ଭବିଷ�ତ, 
ଆଶାେର ଆଶା, 
ପ�ତିଶୃତିେର ପ�ତିପ�ତିଶୃତି 
ରାଶି, ନeତ� , ଜାତକ 
ମହାେମଳକ ପରି ମିଶୁଥିଲା 
େଧତ୍ 
ଏ ତ ସE �ତି! 
ଏହାକୁ ଆେବାରି 
କିଏ କ’ଣ େକେବ ଜୀଇଁପାେର  
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େହାଇପାେର କବିର ଦୃ�ିେର 
ନାଇେଟେ�ଲର ସ�ର 
େଗାଲାପର ବାସ�ା 
ରୂପାର ଜହ�  
େହେଲ 
ବ]ୁବାଦୀ ଏ ବା]ବଦୁନିଆେର 
ଛିwା ମଲାଟର ଡାଏରୀେର 
ଝାପସା ଝାପସା ଦିଶୁଥିବା अeର େକଇଟା 
େମାବାଇଲର ଡ� ାଇଭେର 
ଆତ,ବାଦୀଠୁ ବି େବଶୀ 
ସୁରeିତ ଭାବେର ରଖିଥିବା ଫେଟା େକଇଟା 
କିଛି ପୁରୁଣା ବାÅେର ଥିବା ଉପହାର 
ଯାହାର अଥ�େନୖତିକ ମଲୂ� କିଛି ନାହW 
ଭାବାେବଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାତ� ... 
ଏ ତ... 
େସ ସE �ତି 
ଏ ତ अତୀତ 
 

ବଡ଼ାଲୀ, ଉଲୁwା, ସୁବ$�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୀତାରାମ 

ମନର ମଣିଷମନର ମଣିଷମନର ମଣିଷମନର ମଣିଷ    
କଥା େଦଇଥିଲ ଛାଡିବନି ହାତ, 
अଧା ବାେଟ ରହିଗଲ।। 
ସାତ ଜନମର ସାଥି େହବ କହି, 
ପ�ତିଶ��ତି ଭୁଲିଗଲ।। 
 
ତୁମରି ପଥକୁ ଚାହW ରହିଥିଲି, 
ସାେଥ ଯିବାପାଇଁ ମpିର।। 
ଧଳା ଶାଢୀ ଖେଣ୍ତ ଉପହାର େଦଲ, 
ଲିଭିଗଲା େମା ସିpୂର।। 
 
ତୁେମ ଗଲା ପେର ମୁହଁ ବୁଲାଇେଲ, 
ସା� ସାଥି ପି�ୟଜନ।। 
ଦୁଃଖ ଯ�ଣା େର େକମିତି ବ|ୁଛି, 
େସକଥା ଜାେଣ େମା ମନ।। 
 
ଜୀअkା ଶବ ମଁୁ ନିଇତି ମରୁଛି, 
େକେତ ଦିନ େମାର ଆୟୁ।। 
ମନର ମଣିଷ ଚାଲିଗଲା ପେର, 
କାହWକି ବ|ିବି ଆଉ।। 

ସାନମଳୂାଇ, କଟକ 
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ରାହାସ କୁମାର 
େବେହରା 

ରୂପବତୀ ଶରତରୂପବତୀ ଶରତରୂପବତୀ ଶରତରୂପବତୀ ଶରତ    
କାଶତwି ଧାେର ଧାେର ଶରତ ଆସିଛି 

ପ�କୃତିର ମହକେର ଜଗତ ହସୁଛି । 

ଝରୁଛି ଗ�ଶିଉଳି ଭୁରୁ ଭୁରୁ େହାଇ 

ବିଛୁରିତ େଜାଛନାେର ଚp�ମା ହସଇ । 

ସବୁଜିମା ଶସ�େeତ�  ମାଦେକ ନାଚୁଛି 

ସୁଲୁ ସୁଲୁ ବାଆ अବା ଝୁମର ଗାଉଛି । 

ଚଷା ପୁअ ଗୀତଗାଏ ବାଦଲକୁ ଚାହW 

କୂଳ ଭୂଆଷୁଣୀ ହେସ ଖିଲିଖିଲି େହାଇ । 

େଷାଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀ ଭିେଜ ସପନ ରାଇେଜ 

ମଲ� ୀ ମାେଳ ମହକି େସ ହଜିଯାଏ ଲାେଜ । 

ଫୁଲଶର ବିfି ପି�େୟ କରି ସେyାହନ 

କୁଆଁରୀ ବ�ତ ଭା�ିେବ କରି ଆଲି�ନ । 

ରାଜେଜମା ଚାଲୁଛkି ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ 

ପାଦର କି,ିଣି ବାେଜ େହାଇ ରୁଣୁଝୁଣୁ । 

ବୟସର ଚାରୂଲତା େଯ ସରମି ଯାଉଛି 

ବାଟର ବାେଟାଇ ଚାହW ତାଟକା େହଉଛି । 
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ରୂପ ଯଉବନ ତାର କିେଦବା ଉପମା 

ଋତୁ ନୁେହଁ अଲିअଳି କାହାର ସୁଷମା । 

अପରୂପା ରୂପ ତାର अପବୂ� ସୁpରୀ 

ଚାହାଣିତ ମନେମାେହ ବe ଦିଏ ଚିରି । 

ଚ"ା, ତରାଟେର अ� ଦିଶଇ ସୁpର 

ହୃଦୟ େଦେଶ ଭ� ମର କରିअଛି ଘର । 

ମନ ମତାଣିଆ ବାେସ କpପ�ର େରାଷ 

ରତିକି ଆସିଛି ସେତ ବସିବାକୁ ମିତ । 

ସୃ�ିର अମରାବତି ଭୁବନ ରାଇଜ 

ଋତୁେହାଇ ମନହେର ପ�ୀତିର ପ�ାଚୁଯ��। 

ପତ� ଝଡାପେର ବୃେe ନବ ପଲ� ବୀତ 

ଝି,ାରୀର ଗୀେତ େସ�ାତା ନିତି ଆହ� ାଦିତ । 

ନାନା ଫୁଲର ମହେକ ମନ ବିେମାହିତ 

ଟିେକ ଟିେକ ମଜାଲେଗ କअଁଳିଆ ଶୀତ । 

ଶୀତ ବାସ େଲାଡ଼ା େହଲା ପାହାkି ପହେର 

ସକାଳଟା ମେନାରମ अତି ସରାଗେର । 

ଆକାେଶ ଚp�ମାରାଣୀ अମୃତ ଢାଳୁଛି 

ତାରାଫୁଲ ଚଉଦିେଗ ସୁpର ଲାଗୁଛି । 

ଝାଲର ଲମି�ଛି େଦଖି ଆଖି ଝଲସୁଛି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  305 

ସରଗର अପସରୀ ଆନେp ନାଚkି  । 

ମୃଦୁ ଶିତଳ ବାଆର ଚpନ େଲପନ 

କି' ଆନେp ମେନାରମ ପ�କୃତିର େପ�ମ । 

ଉଲ� ସିତ ଲାେଗ ମନ ଆକାଶ ମାଧୁରୀ 

େପ�ମିକ ପ�ାଣର ଭାଷା ନିଏ ବୁଝିକରି । 

େପ�ମିକା ଆ,ୁଛି ଗାର ଧରଣୀ ପୃ.େର 

ପ�ତୀeାର अkେହବ ପି�ତି अଗଣାେର । 

ଆଖି ଠାର ମାରି କେହ ମଁୁ ଏକା ସୁpରୀ 

ପ�କୃତିର ପରଶେର ମନ ହୁଏ େଚାରି । 

ପ�ଣୟର ସଜଫୁେଲ ବିେଛଇଛି ଘର 

ମନ ମpିରେର ପଜିୂ ରାତି ଉଜାଗର । 

କି' ମାଧୁଯ�� ଏ ଶରେତ ମନତ अଥୟ 

ଦୁଇ ହୃଦୟ ମିଳେନ अପବୂ� ସମୟ । 

ସୁpର ଏ' ମେନାରେମ ବାଜୁଛି ଦୁpୁଭି  

ଶ� େଖାଳ ତାେଳ ତାେଳ କ"ୁଛି େମଦିନୀ । 

ଏଇ େଦଖ ନp ଘେର ଗହଳ ଚହଳି 

ହସୁଛkି ବନମାଳୀ େହାଇନିଉଛାଳି । 

ଘେରଘେର ପିଠାପଣା େକେତ ମେହାdବ  

ଯେଶାଦା େକାେଳ ଆନp େକ' ବ$�ପାରିବ । 
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ଶରତ ରାସ ଚାଲିଛି କୁ~େର କୁ~େର 

ରାଧରାଣୀ ଝୁମୁଛkି ବଂଇଶୀର ସ�େର । 

ପଜୂା ମwପେର ମାଆ େହାଇଛ ସବାର 

ପଜୁୂଛkି ଭoଜନହW अତି ସରଧାର । 

ଶରତ ଋତୁର ରୂପ ନାହWତ ତୁଳନା 

ଧନ�ତୁହି େଶାଭାବତୀ ସୁpରୀ ଲଳନା । 

କଵିର ଚାତୁରୀ େକେତ କହିେଲ ନସେର 

ଚିତ� କର ଚିତ�  ଆେ, ସୁନାର ତୁଳୀେର । 

ସରଗର ରାଜଜନ�ା ସୃ.ିର ରୂପସୀ 

େମା'ଗଁାେର ଆସୁଥା ତୁହି ଟିେକ ହସିହସି । 

ନଦୀର ଜଳଧାେର ଏ' ନାଉରିଆ ଗୀତ 

ମନ େମାେହ ସୁମଧୁେର କିଣିନିଏ ଚି\ । 

ରୂେପଲି ଫୁେଲଇ ମିନ ବାfିअଛି ଦଳ 

अପରୂପା େଗାରା େଦହ ଦିେଶ ଜକ ଜକ । 

େତାଫା େଦେହ ଝଲମଲ ଗାଆଁର ସୁpରୀ 

ମନ ତାର ଉଡିଯାଏ େଦହ ଭାରି ଭାରି । 

ମାଜୁଥାଏ अ�ରାଜି ସୁନୀଳ ଜଳେର 

ପ�ାଣ ପି�ୟ ଆସିେବକି ଆଜି ସ~େବେଳ । 

ବଗୁଲା ବଗୁଲି ଦୁେହଁ େକେତ ଆନମନା 
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ଝରଣା ପାଣିତ ନୁେହଁ ସୁpର ଆଇନା । 

ଆଇନାେର ମଁୁହ େଦଖି ମେନ ପେଡ ପି�ୟା 

ବିରହେର ମନଝୁେର ଏ ପର େଦଶିଆ । 

ଶରତକୁ ସାଥିକରି ବ|ିଯିବି ମଁୁହି 

ସିଏ େମାେତ ଭଲପାଏ ହୃଦୟଟି େଦଇ। 

େଶାଇତ ପାରୁନି କର େଲଉଟି अନାଏ 

ବିେମାହିତ ସୁଗf େମା ବତାୟନ ଛୁଏଁ । 

ଆସିଲା େମ|ାଏ ଶୀତ େଦହ ଗଲା ଥରି 

େଦଖୁଛି ସପନ େକେତ  ପି�ତି ଯାଏଭରି । 

ଏଇେଲା ଶରତ ରାଣୀ େକେତ ଭଲପାଏ 

ଶିହରେଣ କାୟମେନ େତାର ପାେଖ ଥାଏ । 

ରହିଯାअ ଘରକରି େମା' ମନ ଦୁଆେର 

ଚୁମୁଥିବି େତାର େଶାଭା ନିତି େସେନହେର । 

 

ବାଲ�^ା, େ଼ଢ,ାନାଳ- ୭୫୯୦୧୫ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୨୮୦୩୩୬୦୮୮ 
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ଶିବାନp ବନେଛାର 

ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା        
େହ ବଷ�ା  
ତୁେମ ଚିର କ�ିତ  
ତୁେମ ସଦା ଆଦରଣୀୟ  
ତୁମର अେପeାେର େମାର ଦିନ ଗଢି ଚାଲିଛି  
େକେତେବେଳ ତୁେମ ଆସିବ  
େମାେତ ଏକ अଭୁଲା �ଶ� େଦବ 
େମାେତ ତୁମ ମୃଦୁ େପ�ମଧାେର ଭିଜାଇ େଦବ  
ଆଉ ତୁମ େସ ଧାରାେର ବିରାମହୀନ ନୃତ� କରିବି 
େଯେତେବେଳ ଯାଏ ତୁେମ ବଷ� ଚାଲିବ 
କିm ଜାଣିନି େଯ 
ତୁେମ ଗଗନର ବାହୁ ବଳୟକୁ େଭଦ କରି  
େମା ପାଖେର ପହ|ି ପାରିବ କି ନାହW  
େମା ସମ] ଶରୀରକୁ ଓଦା କରି ପାରିବ ନା ନାହW 
େହେଲ ଆଜି ବି େମା ବିଶ ାସର ହିମାଳୟ अତୁଟ  
ତୁେମ ନି�ିତ ଆସିବ  
ହୁଏତ ବିଳ^ େହାଇପାେର  
କିm ତୁେମ େମାେତ ଛାଡି ରହିପାରିବ ନାହW 
ଆସିବ ନା ,କଥା ଦିअ େମାେତ ,ତୁେମ ନି�ୟ ଆସିବ ।। 
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ସୁଦି�ା ନାୟକ 

ଆଗକୁ ଯିବାର अଛିଆଗକୁ ଯିବାର अଛିଆଗକୁ ଯିବାର अଛିଆଗକୁ ଯିବାର अଛି    
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବି। 
ଆସୁ େଯେତ ଝଡ ଝ~ା ପଛ ଘୁ|ା ମଁୁ ନ େଦବୀ। 
ସ«ଷ� କରିବା ଶିଖିଛି କରି ଚାଲୁ ଥିବି। [୧] 
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବି। 
ଦୃଢ ସଂକ�, अଦମ� ସାହସ ମେନ अଛି ରଖି ଥିବି। 
ହାରିେଲ ଆତE ଚିkନ କରିବି, ବିଜିୟୀ େହେଲ ଆତE ଗବ� ନ କରିବି।[୨] 
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବି। 
अନ�ର ଖୁସି େର ଖୁସି, ଦୁଃଖେର ଦୁଃଖୀ ମଁୁ େହାଇବି। 
ନିଜର ସାମଥ�� अନୁସାେର େସବା କରୁଛି କରିବି। [୩] 
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ  ମଁୁ ଯିବି। 
ଆପଣାରଠୁ ମିଳୁଥିବା ଭଲପାଇବା ଓ ବିଶ ାସ େକେବ ନ ଭୁଲିବି। 
େସଇ ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ଵାସ ଶେହ ଗୁଣ କରି େଦବି। [୪]  
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବି। 
ନିpୁକ ଓ ସମାେଲାଚକ, କଥା କଣ�ପାତ ନକରିବି। 
ବଡ ମାନ, ଆଶିଷ ଓ ସାନ ମାନ, ସହେଯାଗ େନବି। [୫] 
ଆଗକୁ ଯିବାର अଛି ଆଗକୁ ମଁୁ ଯିବି। 
ଜୀବନର ଚଲା ପଥେର େକେତ କିଏ ଆସିେବ ଯିେବ ଭା�ି ନ ପଡିବି। 
ସ�ାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁअ େବାଲି ଗବ� କରୁଛି କରିବି। [୬] 
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ଶିଶିର କୁମାର ପwା 

େକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ିେକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ିେକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ିେକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ି    
ବାପା େଦଉଥିେଲ ଆଠଣା ଚାରଣା 
ଇସୁକୁଲ ଯିବା େବେଳ 
ଆଜି ମୁହW ଜେଣ ସଫଳ ମଣିଷ 
ଲେeେର େକାଟିେର େଖେଳ । 
ଭୁବେନଶ ରେର ଦଶଗୁ� ଜମି 
ତହWେର ବିଶାଳ େକାଠା 
ଗ�ାେରଜ ଘେର ମଁୁ ସାଇତି ରଖିଛି 
ଦାମିଗାଡ଼ି ପା| େଗାଟା । 
ଶଳା , ଶାଳୀ ଆଉ ଶଶରୂ , ଶାଶ,ୁୂ 
େନଇ େମାର ପରିବାର 
େକେତ େମା ଓଜନ େଦଖିେଲ ଜାଣିବ 
ଘରଣୀ େବକେର ହାର । 
ବାପା େବାଉ ପଡ଼ି अଛkି ଗାଆଁେର 
କାମୁଡ଼ିକି ଭିଟାମାଟି 
ଲୁଚିଛପି େକେବ ଗେଲ ମଁୁ େସଠିକି 
ପ�ାଣପି�ୟା କେର ପାଟି । 
ବାପା େପଲୁଛkି ଭ�ା ସାଇେକଲ 
ଏଠି ମଁୁ ଚଢୁଛି अଡ଼ି 
ଏଇଥିରୁ ଜାଣ ବfୁମାେନ ଆଜି 
େକେତ ମଁୁ ଯାଇଛି ବଢ଼ି । 
 

କୁଆଁସ , େମରଦା କାଟିଆ , ଯାଜପୁର 
ଆଳାପ-୮୯୮୧୭୩୭୨୨୮ 
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ସବ�ସାଚୀ ବିେଷାୟୀ 

ତୁେମ ଆସତୁେମ ଆସତୁେମ ଆସତୁେମ ଆସ........................    
ସଂସାର େବଦନା େଶାଇଗଲା ପେର 

ତୁେମ ଆସ ସ�ପ� େନଇ, 

େକେତ କଥା ଭାେବ ନିଦୁଆ ଆଖି େମା 

ରାତି ସାରା େଚଇଁ େଚଇଁ। 

 

ନିଶ¨ର ଶେ¨ ଭରିଦିअ ଝ,ାର  

ଶୁଣାଇ ପ�ୀତିର ଗୀତି, 

ସବୁ ସରିଗଲା ପେର ଶନୂ୍ଯ ଆ~ୁଳାେର 

େଦଇଯାअ ସବୁ ପ�ା�ି। 

 

ସନ�ାସୀର ମେନ ସଂସାର ଗଢ େଗା 

େଦଖାଇ ସୁଖର େମାହ, 

ଜୀବନୁ େମାହର େପାଛିେଦଇ ଯାअ 

ନିେଜ େଦଇଥିବା େକାହ । 

 

ଲୁହର ଧାରକୁ େଶାଷି େନଇ ଯାअ 
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अଠେର ଫୁଟାଇ ହସ, 

େଯେତ ବିରହୀତ କେଲ ବାର^ାର ଆସ 

ନକରି ମନେର ରଶ। 

 

େକେତ अେପeାର अkକୁ ହେଟଇ 

ଆସୁअଛ अଧା ରାତି, 

ଦିେନ ନଆସିେଲ ବିଳମି�ତ େହେଲ 

ଜଳି ଯାଏ େମାର ଛାତି । 

 

େକେତ ସnାବନା ବୁଣିେଦଇ ଯାअ 

ହୃଦୟ େeତେର େମାର, 

ତୁେମ ଚାଲିଗେଲ ହୃଦେୟ ଫୁଟଇ 

ବିରହୀତ େପ�ମ ତୀର। 

 

           -  

        କ¤ାମାଳ (ନବର�ପୁର) 
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ମିଥୁନ୍ ସାହୁ 

ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବାହାେହବିମୁଁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବାହାେହବିମୁଁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବାହାେହବିମୁଁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବାହାେହବି    

ମଁୁ ଯଦି କହିବି ତେତ ବହାେହବି 

ରାଜିହବୁକି େମା କଥାେର, 

ସାରା ଜୀବନକୁ ସାଥିଟିଏ େହାଇ 

ରହିବାପାଇଁ େମା ସାଥିେର,,।। 

ତୁ ରାଜି େହାଇେଲ ମେତ କଥାେଦେଲ 

ବସିବି େତା ସାେଥ େବଦିେର, 

େବାହୁରାଣୀ କରି ସାଥିେର େମାହର 

େନଇଯିବି ପାଲି,ିେର,,।। 

 

କଥା ମଁୁ ଦଉଛି ଜୀବନେର ତେତ 

ରଖିବି େଯ ସଦା ଖୁସିେର, 

ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ହଁ ତୁ କହିେଦ  

ହେଜଇେଦବି େମା େପ�ମେର,,।। 

 

ମାଳ େତmଳିଆ, େପାଲସରା, ଗ~ାମ 
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ଜୟଶ�ୀ ମହାରଣା 

ସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟିସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟିସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟିସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟି    
ସୁଜଳା ସୁଫଳା  ଓଡିଶା ମାଟିର 
     ଆେମ ସବୁ ପ�ଜାପତି, 
କୁସୁମ କାନେନ  ଉଡି ବୁଲୁଥିବୁ 
       ଗାଇ ଗାଇ ଶାkିଗୀତି । 
 
ଶତ� �ର ସଂହାର କରିବୁ ଆେମେର 
      ଦn କରି ଆମ ଛାତି, 
ଉ�ଳ ଜନନୀ  ଓଠେର ଆନp 
      ଭରିେଦବୁ ନିତି ନିତି । 
 
େଶାଷଣ, କଷଣ  କପଟ,ଛଳନା 
      ହଟାଇବୁ େଦଇ ଶା]ି, 
ଧରମ ପଥେର  ଚାଲିବୁ ଆେମେର 
      ମେନରଖି େସବାପ�ୀତି । 
 
ବି�ାନ �ାନକୁ  େନବୁେର ଆଦରି 
      ପ�ଗତିର ସିଏ ଶoି, 
ଶିeାର ପ�ଦୀପ  ଜଳାଇ େଦବୁେର 
     ପାହିଯିବ ଦୁଃଖରାତି । 

ବାଣପୁର,େଖା��ା, ଓଡ଼ିଶା 
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ପୁuିତା େଜନା 

अେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣअେନ� ଷଣ    
ଏଇ ତ ଜୀବନ! 

ଜୀବନର ସଂ�ା, ମଲୂ� ବୁଝିବାକୁ 

 

अେନକ େଚ�ାକରି େଶଷେର ହୁଏ ମଁୁ ବିଫଳ... 

େଯଉଁ ଫଳାଫଳ େମାେତ ମିେଳ 

ଯାହାକି େମାର अkରେର ବାର^ାର 

ଧ�ନି ପ�ତିଧ�ନି ଜଗାଇ ଦିଏ 

ଏଇ ତ ଜୀବନ! [୧] 

 

େଦବତାର ଆଶୀବ�ାଦ, ନିେq�ଶେର ଜନE ନିଏ ଶିଶୁ 

ସ�ଗ�ର େଦବତାଗଣ ମଥାେର ତା’ର ପବିତ�  ହ]�ାପନ କରି 

ମ\��ମwଳକୁ ଏକ ମାନବଶିଶୁ ରୂେପ େପ�ରିତ କରkି ନିq�� 

ସମୟର େସ�ାେତ... [୨] 

 

ମାତ�  ମ\��େର ପାଦ ରଖି ଲୀଳା, େଖଳାେର କ�େମ ତା’ର 

ମନ, ଶରୀର, ମିଥ�ା, କୁଟିଳତା, େଲାଭ, େମାହ ଓ 
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ଛଳନାେର କଳୁଷିତ ହୁଏ 

ଶିଶୁ, େକୖେଶାର, ଯୁବା, ବୃ�ାବ�ା ଗ�ାସକେର 

ସମୟାନୁକ�େମ... [୩] 

 

ସଂସାରର ନିୟତିେର ବfା ହୁଏ ଆଉ ଏକ ନାରୀ ସହ 

ଯିଏ ତା’ର ସବୁଠାରୁ ନିଜର ସହଧମ�ଣୀ, अ��ା�ିନୀ ରୂପ ନିଏ 

ସାତେଫରା େଦଇ ବିବାହ ମwେପ... [୪] 

 

ଯାହାର ଔରସ ଓ ରoରୁ ଗଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ଏକ େଦବଶିଶୁ 

ସଂସାରର ଲୀଳା, େଖଳା ସମୟର େସ�ାତେର ବହିଚାେଲ ଏ ମାନବଜାତି 

ପୁତ� କନ�ାର ଲାଳନପାଳନେର ଜୀବନ ବିତାଏ ସଂସାରର 

ତରୀଟିେର ନିଜକୁ ନାବିକ ସଜାଇ... [୫] 

 

ନିଜର ସମ] ଦୁଃଖ କ�କୁ ଜହର ପରି ପାନକେର 

ମାତ�  େକେତାଟି ସkାନ ସkତି ବୁଝkି ପିତାମାତା,ର 

ଏ ନିଃସ�ାଥ�ୀ କ\�ବ�ର ମଲୂ�... [୬] 

 

ନିଜ ସୁେଖ ସୁଖୀ େହାଇ ଲଭkି ଆନp 

କି ବିଚିତ�  ଏ ସଂସାରର ଲୀଳା! 
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eଣିକେର ଭୁଲkି ପିତାମାତା,ର 

ଏ ବାdଲ� ମମତା... [୭] 

 

ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆେର ଲୀଳା ହW ବିଚିତ�  

ସ�ାଥ�ାf ମାନବ ଖାଲି ଜାେଣ େମ¤ାଇବା ପାଇଁ 

ନିଜର ଏ ସ�ାଥ�ୀ ଗୁଜୁରାଣ... [୮] 

 

ମାତ�  ଦିେନ େହେଲ ବି ପଛକୁ େଫରି େସ ଚାେହଁନି 

अତୀତର ପିତାମାତା,ର ଏ ମହାନ ତ�ାଗ 

ଦିେନ େହେଲ ଭାେବନାହW ନିଜର ଭବିଷ�ତ େକେତ अfକାର 

ଯିଏ ଦୁଇଗୁଣ କ� ଦିଏ 

ଚାରିଗୁଣ କ� େଭାଗିବାକୁ ଭବିଷ�ତେର  

ପ�]ୁତ େହବାକୁ ପେଡ଼... [୯] 

 

ଏକା େହାଇ ଆସିଛି େସ ଏ ମ\��ମwେଳ 

ଏକା େହାଇ ଚାଲିଯିବ ସ�ଗ�ପୁେର ଦିେନ 

ନିଜର अତିପି�ୟ ସବୁକିଛି ପଛେର ପକାଇ... [୧୦] 

 

ଏଇ ସବୁ ଏ ମନ ମଧ�େର େମାର ଆଜି ଉ,ିମାେର 
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େଶଷେର କିଛି ସମାଧାନ ନ ପାଇ 

ମନ ମଧ�େର ଏ ଜୀବନ ଓ ସଂସାରର 

ନିୟମକୁ ଆଜି ମଁୁ 

अେନ� ଷଣ କରିଚାେଲ... [୧୧] 

 

ଏଇ ତ ଜୀବନ.... 

 

୪୨୧, ସାଉଥ୍ ଦିଲ� ୀ ଆପାଟ�େମ¤୍ ସ 

ପ�ଟ୍ ନଂ - ୮, େସ�ର - ୪ 

-ାରକା, ନୂଆଦିଲ� ୀ - ୧୧୦୦୭୮ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  319 

अଭୀ�ା େଜନା 

କନ�ାରତ�କନ�ାରତ�କନ�ାରତ�କନ�ାରତ�     
କନ�ାରତ�  

  ସnାବନାର ମ� େସ 

    ଜୀବନର ମୁØଗୀତ େସ 

ଆଖିେର ଆଖିଏ ସ ପ� ଭୁ~ିଥିବା ଆତE ାଟିଏ 

ଆଉ ଆଜି ତା ଆଖିେର अସୁମାରୀ eତ! 

େମଘମାଳ େଡଇଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା 

ମନର କେପାତ ତାର 

ହଠାତ୍ େକହି େଛଦକଲା  

େଡଣା ଦୁଇ ତାର। 

ମେନ ତାର अସରkି ରoଭିଜା େକାହ 

ବନ�ାଧାରା ପରି ଝରିଯାଏ ତା' ଆଖିରୁ ଲୁହ। 

େକହି କ'ଣ ମାପି ପାରିବ 

ତା' ଲୁହର େଦୖଘ�� େକେତ? 

                   ଆଉ ପ��? 

ନିରବ ଯ�ଣା ନିରବ ପରିଭାଷା 

ତଥାପି ମନେର अସୁମାରୀ ଆଶା 

  ମୃତୁ� ନୁେହଁ ଜୀଇଁବାକୁ ଚାେହଁ । 
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ବିଜୟଲeE ୀ 

ନାୟକ(ଜୁବି) 

ମୁଁ ନାହWେବାଲିମୁଁ ନାହWେବାଲିମୁଁ ନାହWେବାଲିମୁଁ ନାହWେବାଲି    
ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁେମ େକେତ େଖାଜୁଛ,, 

अତୀତକୁ ଚାଲିଯାଇ ପୁଣି େଫରିଆସୁଛ,,,। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି,େଯେତସବୁ ସE �ତିକୁ ତୁେମ ଜାବୁଡି ଧରିଛ,,! 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି,, ତୁେମ ଲୁହକୁ ଲୁେଚଇ ଲୁେଚଇ ମିଛେର ହସୁଛ,,! 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,ତୁେମ କାଗଜ ଉପେର ଏଣୁେତଣୁ କଣ ସବୁ 

େଲଖିପକାଉଛ,,। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,ତୁେମ ନିଦକୁ ମାଗିଛ ସ�ପ�,,ଆଉ େସ ସ�ପ� ଭିତେର 

େକବଳ େମାେତ। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁେମ ପାଗଳ େହାଇଛ,,। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ,,ତୁେମ ବ\�ମାନକୁ ଆପେଣଇନବା ଶିଖିଯାଇଛ,, 

ତଥାପି େମାେତ ଭୁଲିପାରୁନ,,,। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁେମ ଭାବି ବି ପାରୁନ,,। 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି ତୁେମ କାଇଁ ମଉେନ ବସିଛ,,? 

େହଇ େଦଖ,,,,!! 

अଧା ପାଚିଆସିଲାଣି ତୁମ ମୁwେର େକରାଏ ବାଳ,,!! 

ଚମ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ଜୀ$�ଶୀ$� ଶରୀର ତୁମର अବଶ େହଲାଣି,,ଆଉ ଆଗଭଳି 
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ଜମା ସୁpର ଦିଶୁନ,, 

ଆଖି େକାରଡେର ପଶିଗଲାଣି,, 

ଏଇ,,,, କାହWକି ଏମିତି ଲୁହ ଢାଳୁଛ,,? 

ମଁୁ ନାହWେବାଲି,,େମାର ସମାଧିକୁ ଯାଇ ଏଣୁତଣୁ କଣ ଗପି ଆସୁଛ,,? 

େଫରିଆସ,,,,,। ଏେତଦିନର େପ�ମ ମଁୁ କଣ ଭୁଲିପାରିଛି ? 

अଛି େକବଳ ତୁମ ପ�ତୀeାେର,,ଆରଜନE କୁ,,! 

ତୁମକୁ ଏମିତି େଦଖି ମଁୁ ଆଉ ସହିପାରୁନି,,। 

ଏଇ,,,ନିଜକୁ ଆଉ ଏେତ େବଶୀ अଣେଦଖା କରନି,,,। 

ମୁ ◌ଁ ନାହW େବାଲି,,,,,,।। 

 

ବିଜୟଲeE ୀ ନାୟକ(ଜୁବି) 

ବାହାଡାେଝାଲା,ନୟାଗଡ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଜୀବନ େଜ�ାତି ସାହୁ  

ଦ pଦ pଦ pଦ p    
 ବିେବକର ଲେ଼ଢଇେର ଆଜି ବଳି ପେଡ ଏ ଜୀବନ, 

କା କଥା ମାନିବି ଜାଣି ମଁୁ ପାରୁନି अ�ିର ହୁଏ େମା ମନ । ୧ । 

ମନ ବ�ାକୁଳତା ପ�କାଶ କରୁଛି ବfୁତ ର ଖାତିର େର, 

େପ�ମ ବfୁତ  େଦାଛକି େର ଆଜି ଦ p େମାର ହୃଦୟ େର । ୨ । 

ହୃଦୟକୁ ଆଜି େଯେବ ପଚାେର ମଁୁ ପ�ତିଧ ନି କୁେହ ତୁେମ, 

ମଁୁ କି ତୁମର ଏତିକି ଜାେଣନା ଜାେଣ େପ�ମ େମାର ତୁମ ନାେମ । ୩ । 

କହିବି କହିବି େକେତ ମଁୁ ଭାବୁଛି, ଉ,ି ହୁଏ ମେନ ମେନ, 

ହଁ ନାହW ଉ\ରକୁ େକେତେଯ ପ�ତୀeା ଜାଗରେଣ ଓ ସପେନ । ୪ । 

ଦୁଃେଖ ଥିେଲ ମୁହW ତୁମ କଥା ଭାେବ अଜଣା ଖୁସିେଟ ପାଇଁ , 

େସ ଖୁସି େମା ପାଇଁ ଆସିବ କି େକେବ େମା ମେନ ପ�ଶ�ଟି ଏଇ । ୫ । 

 

ମହାବୀର େeତ� ,ଦଶପଲ� ା 

େମା : ୭୮୦୯୨୬୯୫୪୯ 
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େଦବବ�ତ େଜନା 

େମା ଜୀବନ ଦିଗଦ� �ାେମା ଜୀବନ ଦିଗଦ� �ାେମା ଜୀବନ ଦିଗଦ� �ାେମା ଜୀବନ ଦିଗଦ� �ା    
ନି�େଳ ଦwାୟମାନ ମହାଦ� �ମ ପରି 

େରୗଦ�  , ବଷ�ା ହିମପାେତ ଖାତିର ନ କରି 

ଆଜୀବନ େବାହୁଥାkି अଣାୟତ ଭାର 

େଦଖିବାକୁ  ପରିବାେର ପ�ୀତି ସୁଧାଗାର ।। 

 अଳି अq�ଳିର ଭାେର େସ�ହକୁ ବିତରି 

କେଠାରପଣେର େକେବ ଦିअ ଗାଳି କରି 

अନୁଶାସନର ତୁେମ ଜ ଳk ନମୁନା 

ପାରିବା ପଣିଆ ଶିଖୁ ତୁnଠାରୁ ସିନା   ।। 

ଜୀବନ ତରଣୀ ଧାେର ତୁେମ େମା ନାବିକ 

ଭବ ତରୀ ପାରି ପାଇଁ ମଁୁ େଯ ଯାତ� ୀ ଏକ 

କତ�ବ�ର ଦ ାହିପେଣ ତୁେମ ଦିଗଦଶ�କ 

ଜୀବନ କଷଟି ପେଥ ତୁେମ େମା ଶିeକ ।। 

ଜୀବନ ଜଠରୁ ଜୁଇ ତୁେମ େମା ଇଶ ର 

ତୁମ ବିନା ଜୀବନ େମା ନିଃସ  अfକାର ।। 
ଶିeକ, ରଣସିଂହପୁର ଆଶ�ମ ବିଦ�ାଳୟ 

କମq�ା,େଭାଗରାଇ ବାେଲଶ ର 

ଦୂରଭାଷ ;୯୫୮୩୧୩୮୫୩୩ 
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ପ�କାଶ କୁମାର ଚାp 

ନିଆରାନିଆରାନିଆରାନିଆରା    
ସବୁଠୁ ନିଆରା େତାର େସ େଚେହରା 

ଫୁଲର ପସରା ସେତ 

େସଇ ଫୁଲ ଆଜି ମେନ େମାର ଫୁଟି 

ପାଗଳ କରିଛି ମେତ।  । 

 

ସବୁଠୁ ନିଆରା େତା ଆଖି ଈଶାରା 

େଯେବ େସ କେଣଇ ଚାେହଁ 

ନିଜକୁ ନିେଜ ମଁୁ ପାଉନାହW େଖାଜି 

େକଉଁଠାେର ହଜିଯାଏ      । 

 

ଲାଗଇ ନିଆରା େତାହସ ଫୁଆରା 

ହସୁ େଯେବ ଖିଲି ଖିଲି 

େସ ହସରୁ ଝେର ହୀରା ନୀଳା େମାତି 

ଝେର ପୁଣି େହନା ମଲ� ୀ     । 

 

ସବୁଠୁ ନିଆରା େତା େକଶ କହରା 
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େଯେବ ଚାଲି ଯାଉ ଛାଟି 

େମା ଛାତି ଉପେର ଲeିଏ ସରୁୂଯ 

େହାଇ ଯାଏ ଆସି ପିଟି     । 

 

ନିଆରା ନିଆରା େତାର ଠାଣି ବାଣୀ 

ନିଆରା େତାହର ଗାଆଁ 

ନିଆରା େତା ଛୁଆଁ ନିଆରା େତା ଚାହଁା 

ନିଆରା େତାହର ନାଆଁ    । 

 

ଜୟପୁର ଶାସନ ପିପିଲି ପୁରୀ 

୯୮୫୩୩୫୪୯୩୮ 
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ଡ^ରୁଧର ବାଗ 

ଏଇ େମା ପି�ୟ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏଇ େମା ପି�ୟ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏଇ େମା ପି�ୟ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏଇ େମା ପି�ୟ ଜନମ ଭୂଇଁ     
ସ�ାଧୀନ େଦଶର ସkାନ ଆେମେର  

ସ�ାଧୀନ େଦଶର ସkାନ । 

ଭାରତ ମାତାର ସୁରeା ସକାେଶ  

େଦବୁ ଆେମ ବଳିଦାନ । 

ରଖିବୁ େଦଶର ଗବ� ଓ େଗୗରବ  

ରଖିବୁ ତା'ସ�ାଭିମାନ । 

େସବାେର ତାହାର ଜୀବନ େଦବୁ  

ଗାଉଥିବୁ ତା'ର ଗୁଣ। 

େକେତ େକେତ ବୀର ବୀର�ନା ଆମ  

ଲଢିଥିେଲ େଦଶ ପାଇଁ। 

ସୁଭାଷ େବାଷ ମହାତE ା ଗାfୀ  

ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲeE ୀବାଈ । 

ଭଗତ ସିଂହ ଓ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ  

ବୀର ସୁେରp�  ସାଏ । 

ସ�ାଧୀନତା ସଂଗ�ାମୀ ବାଳ ଗ�ାଧର  

ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। 
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େଦଶ ପାଇଁ ସିଏ ଜୀବନ େଦେଲ  

ତଡିେଲ େଦଶୁ େଗାରା  

ଏ େଦଶ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ  

େଦଶ ପାଇଁ अପାେଶାରା । 

ବିଶ� େର ମହାନ ଆମ ଏହି େଦଶ  

ଆମର ଭାରତ ଭୂମି । 

େଯ େଦେଶ ବହଇ ଗ�ା ଯମୁନା  

ଚରଣ ତାହାର ଚୁମି । 

ତି� ର�ା ଉଡଇ ଫର ଫର େହାଇ  

ସ�ାଧୀନତା ବା\�ା େଦଇ। 

େସୗpଯ��େର ତା'ର ମନ ବିେମାହିତ  

ହୃଦୟକୁ ଯାଏ ଛୁଇଁ । 

ଏହି େମା ଭାରତ ଭୂଇଁ । 

 

ଶ�ୀ ଡ^ରୁଧର ବାଗ, ଚପି�ଆ, େଗାଲାମୁwା, କଳାହାwି  

େଫାନ ନ^ର ୯୧୭୮୨୨୫୭୬୪ 
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ପ�ତାପ ଚp�  ମିଶ�  

ମରିଚୀକା ମରିଚୀକା ମରିଚୀକା ମରିଚୀକା     
ଯମୁନା କୂେଳ ଫିକା ରାଧା ଏକା 

ନୀର ବେହ ମ©ର ଗତି ଧରି , 

େମାହନ ନାହାkି ବଈଁଶୀ ଶୁଭୁଛି 

େକାହ ଉେଠ ରହି ରହି । 

 

େବାେଧ ମୀରା ବଶ େହାଇ ଶ�ାମ अk��ାନ 

ଦହଗଂଜ ପ�େହଳିକା ମାନ ଉେଠ, 

ରସିକ ପ�ବର ଚpି�କା ଛାଡି 

ଠକି େମାେତ ଉଭା କି ମୀରାେଠ  ! 

 

େଗାପୀକା, ଉନE \ େଖାଳ କେର େଗାଳମାଳ 

େଯେବ अଥୟ େହାଇ ନାଚkି , 

ବନମାଳି ଯଦି ନ ଥାେk େସଇଠି 

କୁଂଜ ବନ କିଆଁ ହସି ଉଠkି । 

 

ଯମନୂା ତଟ ବାରି ପ�ଖର 

ସଚୂାଏ ମୀରା ଗାଥା, 
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େସ अନୁରୂେପ ନପାଏ ଚକ�ଧର େସଠି 

େଗାବିp ସୁଖ ଯଥା । 

 

ମୀରା େହଉ अବା ରାଧା 

ନାଟୁଆ ରତନ ଥାଇ ସବୁେଠ , 

ନିେରଖି େଦଖୁଥା'kି ଭo , अସୁବିଧା । 

 

ପ�ଭୂ େପ�େମ ଚିkା େଯେତ ଘାରି ହୁଏ ମନ 

େସେତ ମରିଚୀକା ଦିେଶ , 

ଧାଇଁେଲ େଗାଡାଏ େଗାଡାଇେଲ ଧାଏଁ 

ତା, अନୁପ�ିତି ବିରେଷ । 

 

ପଣୂ � ସମପ�ଣ ଆତE ହରା େହାଇ 

ଭଜିେଲ େସ ଚରଣ ମାନ,ଯଶ 

ତା, ଉପ�ିତି େହବ ବିକଶିତ 

ମରିଚୀକା ବିଭd अବଶ� । 

ପ�ଭୂ ବିଦ�ମାନ େହେବ ହରଷ 

ମନୁ େଫଡିବ ବିରଷ , 

ମରିଚୀକା େହବ अଚିେର ବିଭd ........। 

ନୂଆଗଁା, ଓଡ଼ିଶା 
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ଶ�ୀଧର ପ+ନାୟକ 

ରାଧା  ରାଧା  ରାଧା  ରାଧା      
      କିଏ ତୁେମ ରାଧା, 

      ନଟିଆ କୃ{, େପ�ମିକା 

      ନା' ଚp�େସଣା, अ��ା�ିନୀ, 

      ମାନବୀରୁ େଦବୀ ପାଲଟିଯାଇଥିବା 

      କୃ{ପି�ୟା ନାୟିକା, 

      ନା' େଦବୀ େହାଇ ମାନବୀ ସାଜିଥିବା 

      -ାପରର ଲାସ�ମୟୀ ରାଧିକା  ! 

 

      କିଏ ତୁେମ କୁହ ତ , 

      ଭoିର ଭାବେର ତୁେମ, 

      େପ�ମିକାର ପ�ୀତିେର ତୁେମ, 

      କବିର କବିତାେର ତୁେମ ତ 

      ସ�ୀତର ମgୂ�ନାେର େକବଳ ତୁେମ, 

      ତୁେମ ଆଉ ତୁେମ ଯଦି 

      ସବ�ବ�ା�, ସକଳ ଘେଟ ପ�ା� ; 

      ତୁେମ େକେବ େଗାପାଳୁଣୀ ନୁହଁ,  
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      କାହାର ପତ� ୀ କି େପ�ମିକା ବି ନୁହଁ 

      େକମିତି େହାଇଥାଆk 

      ପରକୀୟା ପ�ୀତିର କାବ� ନାୟିକା, 

      େଯେବ ତୁେମ େଦହୀ ବି ନୁହଁ   ! 

 

      ତୁେମ ଏକ ଦିବ� अନୁଭବ, 

      ଆେବଗର େମ|ାଏ ର�େର 

      ଶି�ୀର ପ�ାଣେର ସଂଚରିଯାଉଥିବା 

      ଏକ अ®ୁତ ସଂଚରଣ, 

      ତୁେମ ହW ବfନ, 

      ଚଳଚ|ଳ ପ�ାଣର େପ�ମ ନିେବଦନ, 

      ଭoି ରସର ପରିପ$ୂ� ସମପ�ଣ, 

      ହଁ ରାେଧ,  

      ତୁେମ ହW ପ�ାଣ, ହୃଦୟର �pନ, 

      ତୁେମ ହW ମଁୁ, ମଁୁ ହW ତୁେମ, 

      ଏକ, ପର�ର अଭିନ�  ; 

      ବିଭୂ େପ�େମ ତଲ� ୀନ ମାନବୀୟ ପ�ାଣ  ! 

କଲ�ାଣସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ 

୯୧୭୮୭୪୪୨୫୦ 
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ସରିତା େଚୗଧୁରୀ 

େମା अନୁଭୂତିରୁ ପେଦେମା अନୁଭୂତିରୁ ପେଦେମା अନୁଭୂତିରୁ ପେଦେମା अନୁଭୂତିରୁ ପେଦ............    
ମଁୁ ଚ|ଳା, ଚପଳା 

କିm ଆତE ଘାତୀ ନୁେହଁ... 

ମଁୁ ପ�ତିଟି ଜୀବନର  

କାହାଣୀ ଆରnରୁ େଶଷ ଯାଇଁ ରେହ 

େହେଲ ଆତE ଘାତୀ ନୁେହଁ... 

 

ମଁୁ େମାର ବଳେର ପ�ତିଟି ଜୀବନର 

େମାଡ଼ ପରିବ\�ନ କେର, 

ତଥାପି ଆତE ଘାତୀ ନୁେହଁ... 

 

ମଁୁ କିଏ? ଯାହାର अେପeା ସମ],ୁ ଥାଏ! 

 

ମଁୁ ସମୟ 

ଯାହାର अେପeା ପ�ତି ଜୀବକୁ ଥାଏ 
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ନେରp�  ସାହୁ 

ରାତି ଓ ସାଥୀରାତି ଓ ସାଥୀରାତି ଓ ସାଥୀରାତି ଓ ସାଥୀ    
ଏଇ ସହରର ସବୁ ବତୀ ଲିଭିଗଲା ପେର 
େଖାଲା ଆକାଶ ଓ ଜହ�  େଜ�ା�ାର 
େସ�ହର ପରଶେର, ତୁେମ ଆସ 
ବଧୁଟିଏ ସାଜି ହୃଦୟର େକାଉ ଏକ 
ନିେରାଳା େକାଣେର ଶତ ଶତ ଭାବନା, 
अମାପ ମgୂ�ନା ସାେଥ, 
ରାତିର अfାରେର େମାର ବିeି� ହୃଦୟେର 
 
अପସରି ଗଲାପେର ଜହ�ର କିରଣ 
େଖାଜିବେସ କିଟିମିଟି ରାତିର, 
ନିଛାଟିଆ ଶବଦର ଗତିେର 
ନି�ଳ େହାଇଥିବା ତାରକା ଓ ଉଲକା େମଳେର 
େବେଳ େବେଳ େଫରିଯାଏ ପୁଣି ପଛକୁ 
ପ�ଶ�କେର ନିଜ ମନର ପରିଧିକୁ 
ରାତି ସତ ନା ସାଥୀ ସତ ଏଇ ପରିଧିେର 
 
ଉ\ର ମିଳିଲା ରାତି ଓ ଭାବନା ସତ 
अଥଚ ମିଛ ଥିଲା ସାଥୀ ଆସିବାେର 
 

ଉ.ପ�ା. ବିଦ�ାଳୟ, ଡଭାର, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

ବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ାବଷ�ା    
ନିଦାଘର ପ�ଚw େରୗଦ�  
େମାଚାଏ ସଂସାେର ହା-ହା କାର 
ଜୀବନ ହୁଏ ବ�ାକୁଳ.. 
ଧରା ଉ\� ହୁଏ ପ�ବଳ... 
ଜୀବଜm, ପାଇଁ ହୁଏ କାଳ.... 
େଲାେକ  ପାଆkି ନି ଥଳକୂଳ..... 
ଜୀବନ ଲେଟ अଭାେବ ଜଳ...... 
ଚାରିଆେଡ ପେଡ ଖାଲି ଚହଳ....... 
ଜଳ ଜଳ ଜଳ... ପୁଣି ଜଳ........ [୧] 
ଜୀବନ ହୁଏ ନି�ଳ 
ପଶୁ ପeୀ ହୁअkି ଦୁବ�ଳ 
େଯେବ ଧରା ହୁଏ ଉ\� ପ�ବଳ......... [୨] 
ଧରଣୀବାସୀ, ଦୁଃେଖ େକବଳ 
ବିଭୁ ବଷ�ାkି ଜଳ ପ�ବଳ 
େହାଇ େସତ ଚଳ ଚ|ଳ.... [୩] 
ଉ\� ପୃଥିବୀ ହୁଏ, ସୁଶୀତଳ 
ଜୀବନୁ େହାେଟ ଚହଳ 
େଯେବ ବଷ�ା ହୁଏ ପ�ବଳ.... [୪] 

ପ�ାଥମିକ ଶିeକ, ସ�ାତକ କଳା ସିଟି,  
େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ~।।ଦୂରଭାଷ-୯୭୭୬୦୨୫୪୫୮ 
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ରାେଜଶ ପଜୂାରୀ 

ନଁାନଁାନଁାନଁା    ନଥିବାନଥିବାନଥିବାନଥିବା    କବିତା କବିତା କବିତା କବିତା ----    ୨ ୨ ୨ ୨     
ଶ�ାବଣ ଫଗୁଣର  

ଖୁଚୁରା ଥ+ା ମଜାେର 

ମୁହଁକୁ େବଲୁନ୍ କରି 

ଯିବାକୁ अଡ଼ି ବସିଛୁ େଯେବ 

େମାର କିଛି କହିବାର ନାହW 

କାହWକି ନା ଆକାଶ ଭୂଇଁକୁ  

ଓେହ�ଇ ଆସିେଲବି ଏେବ 

େତାର ନିu\ି ବଦଲିବୁ ନାହW। 

  

ଏମିତି अେନକ ଥର 

ତୁ ଉଜାଣି ବହିଛୁ 

େହେଲ ସକାଳ ଭୁଲା ଚେଢ଼ଇ 

ସ~େବେଳ ବସାକୁ  ବାହୁଡ଼ିଲା ପରି 

ତୁ ପୁଣି େମା ସହ ମିଶି  

େହାଇଯାଇଛୁ ଏକାକାର  । 
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କିଛି ଲୁହ ଝରୁ 

କିଛି ଲହୁ ପାଣି ଫାଟୁ 

ତା ପେର   

ଜଣା ପଡ଼ିବ  ଫଟିକ୍ ସବୁକିଛି 

ଆେପ ପାରିବୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ୍ ବାଛି। 

 

ମଁୁ ବାଟ ଓଗାଳିବି ନାହW 

କି ବାଟ ଚାହWବି ନାହW 

ମଁୁ ଏମିତି ଥିବି ନିବ�କାର 

ତୁ ସ�ଇgାେର େଡଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିପାରୁ 

ଚରି ବୁଲି ପାରୁ 

ମେତ ବାଧା େଦବାର ନାହW 

େହେଲ କହି ରଖୁଛି.. 

ମଁୁ ଯଦି ଥେର ରୁଷିଗଲି  

ଆଉ ମାନିବି ନାହW। 

 

ଯା' ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ େଯେହତୁ...! 
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େଖଳେର େଖଳେର 

ପାରା-ଶୁଆ ଉେଡ଼ଇଲ 

େହେଲ ନଥିଲା ଜଣା 

ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି 

ପବନକୁ ଧରିବାର ବୃଥା େଚ�ା ପରି 

ତେମ ବାଦ୍ ଯିବନି  

ବାଘ ଭାଲୁ ଉେଡ଼ଇବାରୁ ! 

 

ମଁୁ ଭାବିଥିଲି  

ପ�ୀତି ସବୁଜ ବନବିଥି 

ଭାବ ଗଭୀର ମେହାଦଧି 

ନିେଜ ହW େଦଲ ପରିଚୟ- 

ତେମ ଏକ ସଂକି$�  ପରିଧି 

ଦରମଳା ନୀଳନଦୀ 

ଯିଏ ଜାେଣନା ଆପଣା ଗତିବିଧି। 

 

ନଁାନଁାନଁାନଁା    ନଥିବାନଥିବାନଥିବାନଥିବା    କବିତା କବିତା କବିତା କବିତା ----    ୩ ୩ ୩ ୩     
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ଏେବ ମେତ ସବୁ ଦିଶୁଛି ଜଲଜଲ 

ଆକାେଶ ତାରା େଯମିତି ଝଲମଲ 

ଯାହା େଦଖି ନଥିଲି 

अଥବା େଦଖିବାକୁ ଚାହୁନଥିଲି। 

 

ତୁେମ ତ, 

ଉଡ଼ଉ ଉଡ଼ଉ େକେତ ଉେଡ଼ଇଲ 

ଏ ଡାଳ େସ ଡାଳ 

ଆଉ େସଥିପାଇଁ ମଁୁ ବି ଉଡ଼ାଣ 

ଜାରି ରଖିଛି 

ତେମ ଆକାଶମୁହW େହଲଣି 

େମାର ଖାତିର ନକରି 

ଜିତିସାରି ହାରିଯିବା ଭୟେର 

ଆଉ ମଁୁ ମାଟିକୁ େଫରୁଛି 

ହାରିସାରି ଜିତିଯିବା ଆଶାେର। 

 

କୁଶେମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 
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eମାନିଧି ସାହୁ  

ତୁେମ କିଏ ତୁେମ କିଏ ତୁେମ କିଏ ତୁେମ କିଏ ????    
ସୁpର ତରୁଣୀ ଦଶ�େନ ଜୀବନ  

अେଟ अବା ଭାବମୟ 

ଦଶ�ନ ଜୀବେନ ଭରିଦିଏ େବଶ 

ସେତ କିବା ର�ମୟ ।। 

 

ତୁେମ अଛ େବାଲି ଜୀବନେର େମାର 

ବସkର ଦିନ ଆେସ 

ମଳୟ ପବନ ନିରkର ବେହ  

ଉଲ� ାସିତ ମନ େମାେହ ।। 

 

ଗ�ୀଷE -ବଷ�ା-ଶୀତ ଶରତ-େହମk  

ସବୁ ତ ଲାେଗ ବସk  

ସବୁଜ ଶ�ାମଳ ର�ସାେଥ ତୁେମ  

ସବ�ଦା ରୁହ ଜୀବk ।। 

 

ଏଣି ନୟନେର ଚାହWେଦେଲ ତୁେମ  
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ସେତ अବା ଲାଗ ପରୀ  

ଜୀବନେର ଖୁସି ଢାଳିଦିअ ତୁେମ  

ପରୀ ନୁହଁ अପସରୀ ।। 

 

ବା]ବ େହଉ ବା ସପନେର ତୁମ  

ପ�ତିମା ଛବିଟି ଦିେଶ 

ଖାଲି ସମୟେର ତବ ଛବି ଆ,ି  

ହୃଦୟେର �ାନ ଦିଏ ।। 

 

ତୁମପାଇଁ ପରା େଗାଲାପର କଢି 

ବଗିଚାକୁ େଘନିଯାଏ 

ଧନ� ଆେଗା ସତୀ ଗଜ ପରି ଗତି 

ସେତ କହ ତୁେମ କିଏ ? 

                           ଜାମପାଲି, େମଲଛାମୁwା, ବରଗଡ 

େମା:-୭୦୭୭୦୫୯୩୪୯ 
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अଜୟ କୁମାର ମହାkି  

ଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁ    
ଜଣା ବା अଜଣା, 
ଇgା େହଉ ବା अନିgା, 
ଉତୁରିେଲ ଚୁଲିକୁ  
ନିଆଁ  ଚିଆଁ  ବା ଧଆୂଁ  
େପାଡା ଜଳା ନି�ିତ।। 
ବୁଝ ବା ନବୁଝ, 
�ାନୀ େହଉ ବା ମାନୀ, 
ପାରେହେଲ ଲeEଣ େରଖା 
अେଶାକ ବନେର େଶାକ  
ବିେgଦ ବିଶାଦ अବଶ�।। 
େହାସ୍ ବା େବେହାସ୍,  
ଆ,eା େହଉ ବା ତୃ{ା, 
କୁଳ  ଲ«ିେଲ ବନ୍ଯା  
େବଳା ଲ«ିେଲ  ସୁନାମୀ  
ଉଜୁେଡ ସଂସାର 
ତାwବ କେର ମହାକାଳ।। 
େଶାଷର େଶଷ ଶEଶାନେର 
େବପଥୁ ଇgାର अଭିସାର 
ନିଆଁ ଜାେଳ ହରିତ ବନେର। 
କଣ ଲାଭ अଣନିଶ�ାସୀ େହବାେର, 
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ନିଜକୁ େଡଁଇ  ଆଗକୁ େଦୗଡେର, 
ଉତୁରି ଚୁଲିକୁ ଯିବାେର ?? 
ନଦୀ ଧାଉଁ ସ�gpେର, 
ସମୁଦ�  ଛୁଉଁଥାଉ େବଳା, 
ନିୟ�ଣେର ଜଳୁ ନିଆଁ 
ଜୀବନ ଥାଉ ସହଜ ସରଳ 
ଦୁଃଖ ପେର ଆସୁ ସୁଖ 
ଆଶାେର ସୁଖ ମଧୁର।। 
अନୁକୂଳ ପ�ତିକୂଳ, 
ପ�ା�ି अପ�ା�ି, 
ଜିତ ବା ହାର 
ସବୁ ବୃଥା ମଲୂ�ହୀନ 
ବ|ିବାର ନାମ ହW ଜୀବନ 
ସିସିଫସ୍ େବାହିଚାେଲ 
ଚିରଦିନ ପଥରର ଭାର।। 
 

        ଏ ଜି ଏମ୍, ୟୁନାଇେଟଡ ବ୍ଯା, अଫ୍ ଇwିଆ  
    ମୁଖ� କାଯ��ାଳୟ, ୧୧ େହମk ବସୁ ସରଣୀ 

           େକାଲକାତା ---୭୦୦୦୦୧ 
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ସୁଦଶ�ନ ସାହୁ 

ତୁମ ଆଖି ମଦିରାତୁମ ଆଖି ମଦିରାତୁମ ଆଖି ମଦିରାତୁମ ଆଖି ମଦିରା    
ଆଖି-  ତୁମ ଆଖି 

        ମଦିରା ମଁୁ 

      େସଇ ଦିନ ପିଇଥିଲି 

        େଯଉଁ ଦିନ 

         ତୁମକୁ ମଁୁ 

       ପ�ଥମ େଦଖିଲି । 

ଓଠ-   ତୁମ ଓଠ 

        ଉଷEତା ମଁୁ  

       େସହି ଦିନ ମାପିଥିଲି 

       େଯଉଁଦିନ ତୁମସହ 

          ହସିହସି 

        ରାତି ପୁହାଇଲି  ।। 

େକଶ-    ତୁମ େକଶ  

           ସୁଗf ମଁୁ  

         େସହିଦିନ ପାଇଥିଲି 

           େଯଉଁ ଦିନ 
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           ତୁମ ;ୁଟି ପେଛ  

         ପ�ଥେମ ବସିଥିଲି । 

ଗାଲ-   ତୁମ ଗାଲ  

          �ଶ� ମଁୁ  

       େସହିଦିନ କରିଥିଲି 

          େଯଉଁଦିନ 

          େସ�ହେର 

       ଚୁ^ନ ଟିଏ େଦଇଥିଲି । 

 

 

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଛାତ�  

ଏନ ସି କେଲଜ, ଯାଜପୁର 
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ସଂପାୟନ େଜନା  

ସକାଳ ସକାଳ ସକାଳ ସକାଳ     
ରାତିର अfକାର  
ସରି ସରି ଆେସ  
ଉଇଁ ଆେସ ନୂଆ ସକାଳ।     ।। 
େସଇ ସକାଳ ତ  
ସୁpର ଲାଗଇ 
ସୁବୁଥାଏପeୀ, େକାଳା ହଳ ।। 
 
ପରୁୂବ ଦିେଗ ସୁରୁଜ େଦବତା  
ସୁpର ଦିଶkି  
ସୁେନଲି କିରଣ ଢାଳି    ।। 
ସାଧବ େବାହୁ ଟି  
ଚଉରା ମେୂଳ ପଜୂା କେର  
ମାଟି ଦ ୀପ ଟିକୁ ଜାଳି    ।। 
 
ପeୀମାେନ ସବୁ  
ଉଡି ଯାଆkି  
ସୁନୀଳ ଆକାଶକୁ     ।। 
ଚାଷୀ ଭାଇଟି  
ସଜ ବାଜ େହାଇ 
ଚାଲିଯାଏ ତା ର େeତକୁ    ।। 
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ଗଁା ପରିେବଶ 
ସୁpର ଦିଶଇ 
ସୁବୁଥାଏ ହମା ରଡି   ।। 
କअଁଳା ବାଛୁରୀ େଗଲ  
େହଉଥାଏ ଯାଏ ନାହW 
ତା ମା କୁ ଛାଡି     ।। 
 
ରାତି अfାର େର 
ଫୁଲ ଟିଏ ଫୁଟି  
ଦିଶୁଥାଏ େକେଡ ସୁpର।   ।। 
େସଇ ଫୁଲ ଟିକୁ  
ମଥାେର ନାଇ  
ସୁpର ଦିଶkି ଆମ ଠାକୁର    ।। 
 
େଛାଟ ଶିଶୁ ଟି  
ଖୁସି େହାଇଯାଏ  
ପାଇଗେଲ ରାତି     ।। 
େଖଳିବା ପାଇଁ 
ସକାଳୁ ସକାଳୁ 
େଖାଜିବୁେଲ ତାର ସାଥୀ   ।। 
 
ମା' ଟି ତାହାର 
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ଭାରି ଚତୁର  
କରୁଥାଏ ଖାଲି ପାଟି    ।। 
ସକାଳ େହଲାଣି 
ଉଠିପଡ଼ ଏେବ  
ପାଇଗଲାଣି ରାତି    ।। 
 
ସାଧବ େବାହୁ ଟି  
ହାତେର ଧରି  
ସଜ ଫୁଟା ଫୁଲ େତାଡା   ।। 
ଠାକୁର ଦଶ�ନ  
କରିବା ପାଇଁ କି 
ବୁଲୁଥାଏ ମpିର େବଢ଼ା   ।। 
 
ରାତି अfାର େର  
ସୁ ମଧୁର କିରେଣ 
ସୁpର ଦିଶkି ସରଗ ଶଶୀ   ।। 
ସକାଳ େହେଲ  
ଆକାଶ ରୁ ସିଏ 
ଯାଆkି କୁଆେଡ ଲୁଚି    ।। 
 

ଜୟ ଜଗନ� ାଥ ସ ାମୀ  
ପୁରୁେଷା\ମ ପୁର  

ନୟାଗଡ଼   ।। 
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ପଶ�ୁରାମ ସାହୁ 

ମାମାମାମା    
ଜନମ େଦଇ େସ ଧରାକୁ ଆଣିଛି, 

ପଣତେର ତା'ର େମା ଲୁହ େପାଛିଛି। 

अଳି अଝଟ େଯେତ ମଁୁ କରିଛି, 

କାମଧpା ଛାଡ଼ି ସବୁ େସ ବୁଝିଛି। 

େବଶି ଦୁ� େହେଲ ମାଡ଼ େସ ମାରିଛି, 

ମାଡ଼ ମାରି ସାରି ନିେଜ େସ କାpିଛି। 

େମା େଫରିବା ବାଟ ଚାହW େସ ରହିଛି, 

ମଁୁ ଖାଇେଦେଲ ତା େପଟ ପୁରିଛି। 

େଯେବ େଯେବ ମଁୁ େରାଗେର ପଡ଼ିଛି, 

େକେତ ଦିअଁ େଦବତା େସ ପଜୂା କରିଛି। 

ପାେଖ ବସି େସ େମା େସବା କରିଛି, 

ନିେଜ ନ ଖାଇ ଓଷା ବ�ତ ମନାସିଛି। 

ମା' ର ମମତା େଯ ପିଲା ପାଇଛି,  

ଜୀବନେର ସବୁ ବାଜି େସ ଜିତିଛି। 

ମା ପରି ଆଉ କିଏ େଯ େହବ, 

ଦୁଃଖେର ସୁଖେର ସାଥିେର ରହିବ। 

ଧମ�ଶାଳା, ଯାଜପୁର 
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ପ�ବୀଣ କୁମାର କବି 

ସକ�ାର୍ସକ�ାର୍ସକ�ାର୍ସକ�ାର୍    
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ 
ଦୁଇଟ,ାେର ଚାଉଳ, 
ପା|ଟ,ାେର ଆହାର, 
ମଦ,ମାଂସ 
ଛତା, େଜାତା,କ^ଳ। 
ଗରିବୀ ହଟାअ ନଁାେର ମେତ  
େଖାଡିଆ କରିଛ, 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ। 
 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ 
ଚାଷୀ,ୁ କମ୍ ମଲୂ�େର ବିଷ, 
ଚକଡାକୁ ଆୟୁଷ, 
ଝିअ,ୁ ରoାo ଛିଟଲୁଗା 
ପୁअ,ୁ ହମାର। 
ଯୁବକ,ୁ ବଢିବା ନଁାେର 
ଜଳିବାର ହକ୍ େଦଇଛ, 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ। 
 
 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ 
ଶି�ପତି,ୁ ଲେଟରୀ 
ପୁ~ିପତି,ୁ େଲାନ୍, 
କେହ�ଇଆଁକୁ େଜଲ୍ େଦଇଛ 
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ନୀରବ୍, ମାଲ�ାକୁ ସାହସ। 
କୃଷକର ଝାଳେର, 
କୁନିଝିअର ପଢ଼ାଟ,ାେର  
ଋଷିଆଠୁ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିଛ, 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ। 
 
 
ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ 
ଆଶା, 
ଭରସା, 
ପ�ତିଶ��ତି, 
କିଛି ନେଦେଲବି अେପeା କରିବାର  
ଧଯ��ତ େଦଇଛ! 
େତଣୁ ମୁ ଚାଲାଖ୍ େଭାଟର 
ନିଜ ଲୁହେର ନିେଜ ମାତାଲ୍ େହଇ 
କହୁଛି- 
“ସକ�ାର୍ ତୁେମ ସବୁ େଦଇଛ...." 
 
         

                         ସ"ାଦକ,“ବଣମଲ� ୀ" 
                        अଧ�ାପକ, ପତିତପାବନ ମହାବିଦ�ାଳୟ 

                                  ମଦନପୁର, େକpୁଝର 
                             େଫାନ ନଂ-୭୬୦୯୦୭୭୦୨୩ 
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େଜ�ା�ା ପୃ�ି 

ମାମାମାମା    
କିଏ अଛି େମାର ତୁମପରି ମାଆ , 

ଜଗତ ମରୁ ସଂସାେର । 

ଆସ अବତାରି ଏ ଧରାଧାମକୁ , 

ସE ରି ସEରଣେର ଝୁେର ।।(୧) 
      
ତୁେମ ଆଦିଶoିେଦବୀ କାତ�ାୟନୀ , 

େସ�ହମୟୀ ଦିବ�ରୂପା । 

ତୁେମ କାେଳଶ�ରୀ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନୀ , 

ସଭି, ହୃଦେୟ ଛପା ।।(୨) 
       
ମ�ଳକାରିଣୀ େଦୖତ� ସଂହାରିଣୀ , 

ଦୀ� ପ�·୍ଵଳିତ ଶିଖା । 

ଶୁଭସୁମନ େର ବ�ାକୁଳ ହାରିଣୀ , 

େସୗଭାଗ� ସିpୁେର େଲଖା ।।(୩) 
      
ଆ|ଳେର ମାଆ େଘାଡାଇ ରଖିବ , 

ଏ ନpିନୀ ଆତE  ବ�ଥା । 
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ପଦେରଣୁ ଧାେର ପଡ଼ି ରହି ଥିବ , 

ବିନମ� ବିନତି ଗାଥା ।।(୪) 
        
େଯେବ େଫରିଯିବି ମରତ ମwଳୁ , 

େଦଇ ପଣୂ�ଲିପି କିଛି । 

ସE �ତିେର  ସ୍ଵଜନ େଚତନା କअଁଳୁ , 

�� µୁଟିତ ସE �ତି ବାଛି ।।(୫) 
        
ଦୟାମୟୀ ମା େଗା ତୁମରି ଶରେଣ , 

ରଚନାେର କବିପ�ାଣ । 

ଆତE ସm�ିର ଭାବନା ପ�ବେଣ , 

େଲଖନୀେର ପରିତ� ାଣ ।।(୬) 
        

(ଶ�ୀମତୀ େଜ�ା�ା ପୃ�ି, ପ�ଟ ନ^ର ୧୧୧୭/୩୦୭୨  

େସୗଭାଗ� ନଗର, ୟୁନିଟ-୮ ଭୁବେନଶ�ର) 
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ସଂପାୟନ େଜନା  

ନାରୀକୁ ସyାନ େଦବାନାରୀକୁ ସyାନ େଦବାନାରୀକୁ ସyାନ େଦବାନାରୀକୁ ସyାନ େଦବା    
ପୁରାଣ କାଳ େର 

ପାପି,ୁ ନାସିବା ପାଇଁ 

ନାରୀ େନଉଥିେଲ अବତାର ।। 

େସଇ ନାରୀ କୁ ଆଜି  

ନର ରାeସ ମାେନ 

କରୁଛkି ବଳ�ାର।     ।। 

 

େକେବ ପୁଣି କାଳୀ 

େକେବ ପୁଣି ଦୁଗ�ା 

େକେବ ମହWଷାମq�ନୀ  ।। 

େସଇ ନାରୀ ଆଜି  

ଦୁନିଆ ବୁକୁେର  

େହଉअଛି କଳ,ିନି।     ।। 

 

ନାରୀକୁ ପଜୂkି ସଭିଏଁ 

ନାରୀ ପରା ଦଶଭୁଜା   ।। 

ମାତୃ ଗଭ�ରୁ େସଇ ନାରୀ ଆଜି  
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ଦୁନିଆ ପାଇଁକି ଆେଖାଜା ।। 

 

ଝିअ ଟିଏ ଆଜି 

ଜନମ େହାଇେଲ 

ସଭିଏଁ ଭାବkି ଦୁହିତା   ।। 

ଜୀବନ ର େବାଝ  

େହାଇବ   ଭାବିକି  

ମାରି ଦିअkି ପିତା ମାତା ।। 

 

ନାରୀକୁ ଯଦି ସଭିଏଁ ମିସି  

େଦବା ଆେମ ସyାନ     ।। 

ନାରୀ ପାଇଁ ବଢିବ  

ଆମ େଦଶର ମାନ     ।। 

 

ନାରୀ ବିନା ଦିେନ  

ସୁ�ି େହାଇଯିବ ନାଶ     ।। 

ନାରୀକୁ ନ ମାରି ଆେମ 

େକାେଳଇ େନବା ଆସ    ।। 

ପୁରୁେଷା\ମ ପୁର  

ନୟାଗଡ଼   ।। 
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ରାେଜp�  ନାରାୟଣ 

େସନାପତି 

ଭାରତୀୟ,ର କୁକୁର େପ�ମଭାରତୀୟ,ର କୁକୁର େପ�ମଭାରତୀୟ,ର କୁକୁର େପ�ମଭାରତୀୟ,ର କୁକୁର େପ�ମ    
ଭାରତୀୟ,ର ବୁ�ିଟା େବଶି 
ବିେଦଶୀ ତଡ଼ିେଲ ସଭିଏଁ ମିଶି , 
ବିେଦଶୀ କୁକୁର ହଗାkି ହସି 
ମିେଳ କି ଆନp ହୁअkି ଖୁସି । [୧] 
େବାଉକୁ େହଲାଣି ବୟସ अଶୀ 
ମଟନ େରଏେଟ ତା ପାଇଁ େବଶି , 
ଡଗି ଖାଉଥାଏ ପଲେ, ବସି 
ନାଗୁଆ ପଠାଣ ଦଉଚି ଆସି । [୨] 
କୁକୁର ଘରର ସରଗ ଶଶୀ 
ନାତି ନାତୁଣୀଏ କହkି ହସି , 
ଇେÇÅନ ହୁଏ ମାଆଠୁ େବଶି 
କୁକୁର ବିେଦଶୀ ମାଆ ଟା େଦଶୀ । [୩] 
କୁକୁର େଶାଉଚି େଶାଇବା ଘେର 
େବାଉ ଶୁଏ ନୀତି ଡାଇନି�ିେର , 
ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ଗୁମର ଆେର  
ଘେଟ ଏହା କିଛି େଲାକ, ଘେର । [୪] 
 

ପାଇକତିଗିରିଆ 
େଖା��ା 

ଦୂରାଭାଷ - ୮୬୧୭୪୪୫୮୯୫ 
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ଶ�ୀ ନୀଳକ� ମହାkି 

अଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନअଭିମାନ    
ଛାତି ତେଳ େମାର 
ସମୁଦ�  ଏବ अଶାk! 
ନୀରବ ନିଶ¨ତାେର अହରହ କୂଳ ଲେ« 
अସୁମାରୀ େକାହ ଆଉ ଲୁହ [୧] 
अତୀତ अଜାଡ଼ି େଦଇଥିବା ଛାତି ସବୁକୁ 
େବଧଡ଼କ େଢାକି େଦଇ ସାରିଥିବା 
ପରିèୁଟ ମୁଖମwଳଟି ଏେବ 
ଗାnୀଯ��ର ହିମାଳୟ [୨] 
अବାÒିତ ଜୀବନର अମୀମାଂସିତ 
ଶତ ଶତ ପ�ଶ�ର... 
ଜବାବ अେପeାେର, ଆଖି େକାଣେର 
ଏେବବି ଜେକଇ ରହିଛି, 
ଢଳ ଢଳ େକଇ ବୁpା ଲୁହ [୩] 
अସହ� ନୀରବତାଉ ଭା�ି ଚୁରମାର୍ କରି 
अଭିମାନର ବୁକୁଫଟା ଚି�ାର... 
“ଯାହା େଦଇଥିବ ସବୁ ତ େନଲଣି 
କିସ ଆଉ ଏେବ ଡରାଇବ େହ...” [୪] 

ଆଇନଜୀବି, eମଲତା େପେଲସ୍ 
ବିେବକାନp ମାଗ�, ଭୂବେନଶ ର, ଓଡିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ- ୯୪୩୯୨୪୭୯୯୯ 
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ଚି\ର~ନ ବରାଳ 

େସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअେସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअେସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअେସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअ    
ଦୟାକରି େମାେତ ମାର ନାହW ତୁେମ 

କଣ କରିଛି ମଁୁ ଭୁଲ 

ଦଇବ ହାତେର ଗଢ଼ା ମଁୁ େହାଇଛି 

େଦାଷ ନାହW ବିଲ୍ କୁଲ୍ 

ରକତ ମାଂସେର ଗଢ଼ା ଏ ଶରୀର 

ଘର ଏ େମା ମାଆ େପଟ 

ନ େଦଖୁଣୁ ଏ ସୃ�ିର ଆେଲାକ 

କପାଳ େମାହରି ଫାଟ 

ଶାେ¦ େଲଖାअଛି ସ�ଗ�ଠାରୁ ବଡ଼ 

ଧରାଠାରୁ ମହନୀୟ 

ବଦଳିଯିବ େଯ ପିତାମାତା ସଂ�ା 

ଯଦି େମାେତ ମାରିଦିअ 

େକେବ ଦୂର େହବ ପୁତ� କନ�ା େଭଦ 

ଦୂର େହବ अହଂକାର 

େଯେବ ଏହି ନୀତି ବଦଳିବ େତେବ 

�ନ େହବ ପରି¬ାର 
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କି ପାଥ�କ� अଛି ଆମ ଦୁହW ମେଧ� 

େଖାଜୁଛ େକବଳ ପୁअ 

ପରୂଣ କରିବି ସବୁ ଇgା ତୁମ 

ସୁେଯାଗେଟ େମାେତ ଦିअ 

ନିuାପ अଟଇ ଶିଶୁକନ�ା ମଁୁ େଯ 

େଖାଜୁଥାଏ ତୁମ େସ�ହ 

ବ|ିତ କରkି େମା अଧିକାରୁ 

େସ�ହେର େକାେଳଇ ନିअ... 
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अମି�କା ସ�ାଇଁ 

ଦୁଃଖ ସୁଖଦୁଃଖ ସୁଖଦୁଃଖ ସୁଖଦୁଃଖ ସୁଖ    
ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭରା ମିଶି�ତ ଜୀବନ अେ� ଲିଭାଇ ମଣିଷ 
ଜୀବନ େନୗକା େର ପାରି େହବା ପାଇଁ କରୁଥାଏ ସିଏ ସଂଗଷ୍�, 
ଜୀବନେର ଆେସ ଘାତ ପ�ତିଘାତ େକେତ ଦୁଃଖ କ� ସେହ 
ଜୀବନ ସଂଗ�ାମ ଯୁ�େର ଲଢ଼ିଣ ପଥର ପରି େସ ରେହ ।। 
 
ଭା�ି ପଡ଼ିେଲ  ଏ ସଂସାର େବାଝକୁ େକମିତି ମୁେwଇ େନବ 
େସଥିପାଇଁ ଆଖି ଲୁହକୁ ପିଇ େସ ପାେଦ ପାେଦ ଚାଲୁ ଥିବ 
ଏହିତ ଜୀବନ ଏହି ମାୟା େଖ େଖ ବାକୁ ହW ପଡ଼ିବ 
ମିଠା ଖଟା ସ�ାଦ ଚାଖିଣ  ମଣିଷ ଜୀବନର େନୗକା ବାହିବ ।। 
 
ଜୀବନ େନୗକା କୁ ବାହୁ ବାହୁ ଯଦି अଧା ବାେଟ ରହି ଯାଏ 
ପ�ଭୁ, ଉପେର ଭରଷା ରଖିଣ ଆଗକୁ େନୗକା      ଵାେହ 
ପବନ ଧୁମାଳ अପସରି ଯାଏ ଦୁଃଖ ତାର ଦୂର ହୁଏ  
କୁଳେର ପହଂଚି ଆଗାମୀ ଦିନର ସ�ପ� ସିଏ େଦଖୁ ଥାଏ ।। 
 
ଏହିତ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭରା ସଂସାର ର ମାୟା େଖଳ 
ଏହି େଖଳେର ହାରି ଜିତି ଆେମ କଟାଇବା ଆମ କାଳ ।। 

 
ଭୁବେନଶ ର ,୯୭୭୭୫୯୯୬୯୫ 
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େପ�ମଶିଳା ରାଉତ 

ଆପଣାଛାଏଁଆପଣାଛାଏଁଆପଣାଛାଏଁଆପଣାଛାଏଁ    
ଫୁଲ େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଫୁଟିଯାଏ 

କାକର ବିpୁର ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ଛୁଆଁେର 

ଭअଁର େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ବସିଯାଏ 

ଫୁଲର ପ�ୀତିଭରା ମହକେର 

ଚp�ମା େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଲୁଚିଯାଏ 

ନାଲି ଆଲୁअର ଚିକ୍ ମିକ୍ ମିଳନେର 

ଜହ�  େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଉଇଁଯାଏ 

ସକାଳର େରାମା|କ କିରଣର �ଶ�େର 

ସକାଳ େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଆରn ହୁଏ 

କିଛି ନୂଆ ଆଶା ଓ ଆକାଂeାେର 

ରାତି େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ େଶଷ ହୁଏ 

ମିଠାମିଠା ମୁଠାଏ ସପନେର 

ନଦୀ େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ମ·ିଯାଏ 

ସୁଲୁସୁଲିଆ ମଳୟ ପରଶେର 

ଝରଣା େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଝରିଯାଏ 

ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସଂଗୀତର ମgୂ�ନାେର 
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ପବନ େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ବହିଯାଏ 

ଗଛଲତା, ଗହଳ େମଳେର 

ପeୀ େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ଉଡ଼ିଯାଏ 

ନିଜ�ନ ନୀଳ ଆକାଶେର 

ମୟୁର େଯମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ନାଚିଯାଏ 

ବଷ�ାେର ଝିପିଝିପି ଛୁଆଁେର 

ବରଷା େସମିତି ଆପଣାଛାଏଁ ବଷ�ଯାଏ 

େମଘ ମହ� ାର ସାଥିେର 

 

ବୃpାବାହାଲ, େଗାଲାମୁwା ବ� କ୍, କଳାହାwି 
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କୁମାର େଲାେକଶ୍  

ନିଜର େଲାକ ହW ଶତ� �ତା କରkିନିଜର େଲାକ ହW ଶତ� �ତା କରkିନିଜର େଲାକ ହW ଶତ� �ତା କରkିନିଜର େଲାକ ହW ଶତ� �ତା କରkି....................    

  କାହWକି ଏମିତି ଘଟୁଛି ଜୀବେନ 
         ପାରୁ ନାହW କିଛି ଜାଣି 
  ନିଜର େଲାକ ତ ଆଘାତ ଦିअkି 
       କାନ ପାରୁନାହW ଶୁଣି, 
   ବିଶ ାସ ଭିତେର ବିଷ ସବୁ ଭରି 
          ହୃଦୟକୁ ଦିअ ଚିରି 
   କାହWକି ଏମିତି ମିଛ ସ"କ�କୁ 
              ଖାଲି ଟାେର ଦିअ େଯାଡି, 
     ସା� େହାଇ ଯଦି ଉପରକୁ ଉେଠ 
                ଉଠିବାକୁ ହାତ ବଢା 
    ଖୁସି ଯଦି ଟିେକ େଦଇ ପାରିବନି 
             େପ�ମର ସୁତାଟି ଗଢ଼ା, 
    अନ�ର ଖୁସିେର ଖୁସି େହେଲ ସିନା 
            ପାଇବ ଜୀବେନ ଖୁସି 
    ପର ଖୁସି େଦଖି ଦାk କାମୁଡିେଲ 
            ପାରିବନି େକେବ ହସି । 
               

େଗାରଡ଼ାପାଳ, େ଼ଢ,ାନାଳ, ଓଡ଼ିଶା 
୭୯୮୧୩୧୦୭୧୯ 
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େରାଜା ପwା  

ମୁଁ େଯ ମାଟି କଳସୀମୁଁ େଯ ମାଟି କଳସୀମୁଁ େଯ ମାଟି କଳସୀମୁଁ େଯ ମାଟି କଳସୀ    
େକେବ ମଁୁ अ;ୃଶ� କଳସୀଟିଏ େହାଇ  

ଗଡୁଥାଏ କାହାର ଦଶ ତୁଠେର  

ପୁଣି େକେବ ମହୁର ସୁେରଇ େହାଇ  

ମହକୁଥାଏ କାହାର ହାwିଶାଳେର  

େବେଳ େବେଳ ଆ~ୁଳାଏ ବଷ�ା ଜଳ ଛଡା 

େମା ଭିତେର ଆଉ କିଛି ନଥାଏ  

ତାହାବି େକେବ ପ�ଚw ରୁଦ� ର ଉ\ାପେର  

ବାuୀଭୁତ େହାଇଯାଏ  

େକେବ ପୁଣି ଖwବିଖwିତ େହାଇ  

ଭା�ିଯାଏ ମୁହW  

କାହାର େଗାଇଠା ମାଡେର 

କାହାର ତୃ{ା େମ¤ାଇବାର ସ ପ�େର  

େକେବ େକେବ ବସିଥାଏ  

ଜଳଛତ�  େଚାଉକିେର  

ମpିରର କା©େର ଥିବା ଚିତ�  ଫଳକେର  

େଶାଭା ପାଉଥାଏ େକେବ କଳାକି\� େହାଇ  

ପୁଣି େକେବ ଚହଲୁଥାଏ ରୂପସୀ କାଖେର 
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ସୁମଧୁର ପାଣି ଭାର େନଇ  

ଠାକୁର ଘେର େକେବ ବସୁଥାଏ  

ବାମଭାେଗ अଗ�ପଜୂ� େହାଇ  

ପ�ଥେମ ପଜୂା ପାଇବାପାଇଁ  

ଗେଣଶ, ଦି ତୀୟ ନାମ େନଇ  

ପଜୂା अେk , େଶଷେର ମଁୁ ବିସଜ�ନ ହୁଏ  

ମଣୂ �Eୟୀ ମ\ୂ�, ସେ� 

େକଉଁ ଏକ ନଦୀ ଗେଭ� ଯାଇ  

ମଁୁ ଏକ ମାଟି କଳସୀ 

େମାର ପରିଚୟ ପରା ଏଇ  

ମାଟି କଳସୀ େଟ େଯ ମୁହW  

ପବିତ�  କାଯ��ଠୁ େନଇ  

अକାଳ ବିେୟାଗେର ମଧ�  

ସବୁଠି େଯ େଲାଡ଼ା ମୁହW  

େମାର ପରିଚୟ ପରା ଏଇ  

ମାଟି କଳସୀେଟ େଯ ମୁହW  

ମାଟି କଳସୀଟିଏ େଯ ମୁହW  

ମାଟି କଳସୀଟିଏ େଯ ମୁହW  

ପ$ୂ� ାନp ଭବନ, େନତାଜୀ ନଗର 

ମଧୁପାଟଣା, କଟକ  
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ସିEତା ତି� ପାଠୀ 

କହିବା ସହଜ େବାଲିକହିବା ସହଜ େବାଲିକହିବା ସହଜ େବାଲିକହିବା ସହଜ େବାଲି    
କହିବା ସହଜ େବାଲି ତୁ 

େମାେତ କହିେଦଲୁ.. 

କହିେଦଲୁ େମାେତ ଭୁଲି ଯା... 

ଭୁଲିଯା... 

ସହି ତ ପାରିବୁ ତ େଦେଖଇ େଦ 

େମା ବିନା... 

େମା ବିନା ରହିଯା... 

କହିବା ସହଜ େବାଲି ତୁ 

କହି ତ େଦଲୁ... 

ନାଟକ କରନା... 

ସହିବା େଲାକ କି ତୁ 

କିବା ଜାଣୁ ସହିବାର 

ଯ�ଣା... 

କହି ତ େଦଲୁ 

ସମୟର ତାଳେର ରହିଯା 

କହିବା ସହଜ େବାଲି 

କହି ତ େଦଲୁ... 
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ନିେଜ ତ ଥେର 

ଲୁହ ପିଇ ପିଇ ଜୀଇଁଯା 

େମା ବିନା... େମା ବିନା ରହିଯା... 

ଭଲ ପାଇବାର ମାେନ ନୁେହଁ େସଇ 

ସମୟର ତାେଳ ତାେଳ 

େପ�ମ କରିବ... 

ଭଲ ପାଇବା େସଇ... 

ଭଲ ପାଇବ େସଇ ହୃଦୟର ତାେଳ ତାେଳ 

କହିବା ସହଜ େବାଲି ତ 

କହି େଦଲୁ.... 

ଭଲ ପାଏ ନାଇଁ େବାଲି 

ଲୁଚି ଚାପି ସହିଯା... 

ସାମଥ�� अଛି େବାଲି କହି 

ଲୁହ ସବୁ ପିଇ ପିଇ 

ହସି େଦଇ ଯା 

ଦୁନିଆ ସାମନାେର 

କହିବା ସହଜ େବାଲି ତୁ 

କହି ତ େଦଲୁ େମାେତ 

ସହିଯା ଜୀବନର ତାେଳ ତାେଳ 

ବୁଝି ତ ପାରିଲୁନି 
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ମନର ଗହେନ ବସି 

େଖାଜି ପାଇଲୁନି 

ଭଲ ପାଇବାର 

େସ अନୁଭବ... 

କହିବା ସହଜ େବାଲି 

କହି ତ େଦଲି ଭିଜିବା ମନା େବାଲି 

କିm 

ଭିେଜଇ େଦଇ ଗଲୁ େମାେତ 

ନିେଜ ଥେର ଭିଜିକି େଦଖାଇ େଦଇଯା 

େଦଖାଇ େଦଇ ଯା... 

କହି ତ େଦଲୁ େମାେତ 

ଛାଡ଼ି ଯିବୁନି େବାଲି 

ଆଜି େମାେତ ଛାଡ଼ି େଦଇ ଯା... 

ଜୀବନର େଦାଛକିେର 

ଏେକଲା ଏେକଲା 

ବଷ�ାେର ଭିେଜଇ େଦଇ ଯା 

ଭିେଜଇ େଦଇ ଯା... 

ସପନର େସୗଧ ଗେଢଇ େଦଇ 

କହିେଦଲୁ ତୁ 

ଭା�ିେଦଇ ଯା 
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େସ େସୗଧ ହW 

ତୁ ରଖି ତା 

େମାରି ଆତE ା ବିରାଜୁଥିବ 

େସହି ସପନର େସୗଧେର 

ପାରିବୁନି ତୁ ଭା�ି 

େତଣୁ କହିେଦଲୁ 

ଭା�ିେଦଇ ଯା... 

େତା ଜୀବନ ସଳିତାେର 

େମାେତ ଘିअ କରି 

ଜାଳିଥିଲୁ 

ଏେବ ଲିେଭଇ େଦଇ ଯା 

ଲିେଭଇ େଦଇ ଯା 

ଭୁଲ୍ ଥିଲା େମାର 

अବିଶ�ାସର ସଳିତା େହାଇ 

ଜଳି ଜଳି ଯିବା 

ବିଶ�ାସର ଆେଲାକ ପାଇଁ 

ନିଜକୁ ତ�ାଗ କରିବା 

ଚାଲିଯା ଏେବ ତୁ ଚାଲିଯା.... 

କ� େମାର ତ अପରିମିତ 

ସହି ତ େନଇ ପାରିବି 
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େହଇ ମଁୁ ପଥର 

ତୁ କିm ହାରିଯିବୁ 

େହଇ ପଳାତକ 

େମା ଜୀବନର... 

ଶାkିର କେପାତ େଦଲୁ ଉେଡ଼ଇ 

ଏେବ ହସିବା ମୁକୁତା େଦଲୁ ହେଜଇ 

େତା ପରି କାପୁରୁଷର େହଇ 

ମଁୁ କରିଥିଲି ଭୁଲ୍... 

ଏେବ ତୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁ 

ଚାଲି ଯା... 

େତା अବିଶ�ାସର ସଳିତା େନଇ ଯା 

ଚାଲିଯା ସବୁଦିନ ପାଇଁ 

ନ ଆ େକେବ େମା 

ମୁହଁକୁ େଫରି 

अଭିମାନୀ େହାଇ ବଂଚିଯିବି 

ପଥର େହଇ ସହିଯିବି 

ଚାଲିଯା ତୁ ଚାଲି ଯା... 

 

ଖଲରୀ, ହୁଲୁରିଶି«ା, अନୁଗୁଳ, ୭୫୯୧୨୨ 
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ଦୀପକ କୁମାର ଦାଶ 

ପରିଚୟପରିଚୟପରିଚୟପରିଚୟ    
ତୁେମ अଟ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ�ାସ େମା ପ�ତିଟି ମୁହୂ\�ର 

େମା ସୁ� ଓ ଜାଗ�ତ अବ�ାର ମୁକସାeୀ 

ତୁn ବିନା ମଁୁ अେଲାଡ଼ା ଏ ବିଶାଳ ବିଶ�େର... 

 

ତୁେମ अଟ ଏକ अଦୃଶ� ଶoି େମା ସମୟ େରଖାର 

େମା अkର ଆତE ାର ନିଯ��ାସ ତୁେମ, 

ତୁn ବିନା ମଁୁ ନିବ�ାକ ଓ ନି¬ି� ୟ... 

 

ତୁେମ अଟ ଏକ ଦିବ� ପୁରୁଷ େମା अତି ମାନସର 

େମା ଜୀବନ ତ\� ର ପରିଚୟ ତୁେମ 

ତୁn ବିନା େମା ବ|ିବା ମଲୂ�ହୀନ... 

 

ତୁେମ ଏକ ଚିର ପ�ା�ି େମା ଜନE ଜନE ର 

େଶଷେର 

େହ ଗୁରୁ ତୁେମ ମ�ଳମୟ...  



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  371 

ରୀତା ମଲି� କ 

ଶରତ େଗାଶରତ େଗାଶରତ େଗାଶରତ େଗା    
ତୁମ ଆଗମେନ, 

ଉ,ିମାେର ଆଶାର ଆେଲାକ। 

ମନ ଗହନର ନିଭୃତ େକାଣରୁ 

ମାସ ବଷ� ଲୁଚି ଯାଏ, अତୀତ ଗୁହାେର, ଛପିଯାଏ ସୁଖଦୁଃଖ,  

ମହୁୂ\� ଗୁଡ଼ିକ । 

ତୁମ ଆଗମେନ େଦଖ, ବାଜିଲାଣି ଶଂଖ ସାହାନାଇ, 

ସ�ାଗତର ଗୀତି ଗାଏ କାଶତwି ଫୁଲ । 

ନଈପଠା େସ ପାରିରୁ, 

ବହିଆେସ ଶୀତୁଆ ପବନ । 

ନିମ�ଳ ଆକାେଶ େଯେହ� , 

ଚକମକ ମୁoାର ସnାର। 

ରୂେପଲି ଚp�ମାର अଭିସାରୀ ରୂପ। 

ଫୁଲ ସବାରୀେର ବସି 

ଆେସ ଶୀତରାଣୀ, 

'ମା'ର ଆଗମନୀ ବାରତା େଯ, ଆଣି । 

ପତେର ପତେର େଦଖ 

ହୀରାର ଟୁକୁରା, 
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ପାହାkିଆ ପବନେର 

ଶୀତର ଇଶାରା 

ମାଆ'େମାର ଆସୁଛି ଏଥର 

ମନେର ଉେଦ� କ ପୁଣି, 

अସରkି ଆନpର ଧାରା 

ଆଗାମୀ ସଚୂନା େଦଲାଣି ଆକାଶ, ଆଖିେର ତା'अସୁମାରୀ ସ�ସିfୁ ନୀର, 

 

ଆନpେର अଜାଡ଼ି ଦିअଇ। 

ଶଂଖ ମହୁରୀ େଯ,ବଜାଏ ବାଦଲ,ବୁକୁଫଟା ଆ\�ନାଦ , 

ହରିେବାଲ ହୁଳହୁଳି େଯ ପକାkି 

ଡାହୁକ, ସେ� େଭକ। 

ନଉକା ବାହାେନ ଆସିେବ କି,େଦବୀ 

 

କିବା,ଗଜ ବାହାନେର, 

ସ�ାଗତର ଗୀତି ଗାଆkି ସରେବ 

ହେ] ଧରି ପାରିଜାତ। 

ଶରତ େଗା, ତୁେମ ଆସିେଲ, 

ଫଗୁଣ ଆସିବ। 

ର�ହୀନ ହୃଦୟେର ର� ଭରିେଦବ। 

ଛpହରା ଏ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଛpମୟ େହାଇ ନାଚିଯିବ अଭିସାରିକା ଟିଏ ସାଜି। 
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େଜ�ାତି ର~ନ ମହାରଣା 

ଦର େପାଡ଼ା କାଠଦର େପାଡ଼ା କାଠଦର େପାଡ଼ା କାଠଦର େପାଡ଼ା କାଠ    
ଆଜି ରାତିେର 

अକସE ାତ୍ ଯଦି..... 

ବୁଢ଼ୀ େହଇ ଯାଏ  

େଗାଲାପ ଗଛ....? 

 

ସକାଳକୁ  

ଥୁ¤ାଗଛର ଡାଳ ଖwକରୁ 

ଝୁଲି ପଡିଥିବ ତଳକୁ 

ମଲା ପ�ଜାପତି....!! 

 

अବିଶ ାସୀର ହଳ ହଳ ଆଖି 

ପଚାରିେବ ଏମିତି େକମିତି....? 

 

ବା��କ�େର େକମିତି ମଲା 

ଯୁବ ପ�ଜାପତି ?? 
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େସେତେବଳକୁ ତ 

େମା' ବାuରୁ� କ�...... 

ଚୁଲି ମୁହଁରୁ କୁହୁଳୁଥିବା 

ଖେw ଦର େପାଡା କାଠ !! 

 

ସଜ ସକାଳ... 

ଶEଶାନ ପରି ଦିଶିବ.... 

ମିଠା-ହସ... 

ବିଷ ବିଷ ବାସିବ !! 

 

ଫୁଲ ନାହW.... 

ଖାଲି ହାତ !! 

ହସିବନି...,ଚାହWବନି ? 

େମାେତ ଭାରି ବାଧିବ !! 

 

ମୁଠାଏ ହସେର ତ 

ଛ ମାଣ ଆଠ ଗୁ� ଚାଷ.... 

େକେବ ହସଫୁଲ ଫୁେଟ 

ଦୁଃଖ ତ େଦା' ଫସଲି 
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ବଷ� ବରମାସ !! 

 

ଆଖି ବୁଜି କହି େଦବି... 

ତୁମ ରାଗ-ରୁଷା-ହସ ରହସ� 

ତେମ ପଢିଛ କି... 

ବିଭୁତି ଦା', େପ�ମିକା ? 

ଓଃ, ମ]୍ ଉପନ�ାସ !! 

 

ନେହେଲ େଗାବିp ଦାସ, 

अମାବାସ�ାର ଚp�   

କି, ରମାକାk, ଶ�ୀରାଧାେର... 

ବିରହୀ ଚରିତ�  !! 

 

େପ�ମ େଗାେଟ  

ର� େବର� ପ�ଜାପତି 

ନା, ବାସ�ା-ଫୁଲ....? 

 

ମନ େଗାେଟ  

ମସଗୁଲ୍ ଜହ�ରାତି 
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ନା, ନିଆଁଝୁଲ ?? 

 

ଆଖି େଗାେଟ  

ରାତି'ର ମଶାଲ୍...... 

 

ମଁୁ ପତ� େଟ.... 

अଣ-ନିଶ ାସୀ ଧାଉଁ ଥାଏ 

ଗାଉଥାଏ ପ�ୀତି'ର କି ମୃତୁ�ର ଗଜଲ୍ ?? 

 

େଜ�ାତିର~ନ ମହାରଣା,  

ସିଠାଳ, ନିଆଳି, କଟକ, 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୮୮୫୭୪୪୮  
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େଗୖାରାଂଗ ଚରଣ 
େବଉରା 

ମଧୁଛpାମଧୁଛpାମଧୁଛpାମଧୁଛpା    
ଶ�ାବଣ ଆକାଶ         ବାଦେଲ ଚପଳା  

              ଢାଳୁଥିଲା ସି�Ø ବାରି, 

େପ�ମ ମpାକିନୀ          ଝରୁଥିଲା ତୁମ 

              ତନୁକୁ ମୁକୁଳା କରି  ॥ 

ଝରଝର େହାଇ          ପୀରତି ଝରଣା 

             ଗାଉଥିଲା େପ�ମ ଗୀତି, 

ଡଉଲ ଡାଉଲ             ଚp�  ବଦନଟା 

            ଓେଠ ଭରିଥିଲା ତାତି  ॥ 

ବeର ଦୁpୁଭି             ହାତ ଠାରୁଥିଲା 

            େକାମଳ ପରଶ ପାଇଁ, 

େଗାଲାପୀ ଓଠେର      େପ�ମ अଗି� ଥିଲା 

            ମନ ଯଉବନ େଡଇଁ  ॥ 

ଆଖି ଠାେର ତୁମ           ବରଷାର ଛିଟା   

            ହାତ ଠାେର େପ�ମ ଶର, 

େଗୖାର ତନୁ ତୁମ          अମରାବତୀ େଯ 

           େଶାଭାେର ଯମୁନା ତୀର  ॥ 
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ମନ अଗଣାେର            େପ�ମ ପାରିଜାତ 

             ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହେସ, 

େଦହ ଉପବନ             େପ�ମ କୁଂଜବନ 

            ରଜନୀଗfାର ବାେସ  ॥ 

କଟି େମଖଳାରୁ             କାମ ନିଝ�ରିଣୀ 

            ସେତ େବୖତରଣୀ ଧାର, 

ନାଭି ପ�େଦଶର            କାମନା ଭଉଁରୀ 

             େପ�ମିକର ପଟୁଆର  ॥ 

ମଧୁଛpା ତୁେମ            କାମ ଛେp ନାଚି 

             ନୂପୁରର ତାେଳ ତାେଳ, 

ସଜାଡି ବସିଛ               ସପନର େବଦୀ 

             ଆହା କି ଉଲ� ାସ େଭାେଳ  ॥ 

 

ଶିeକ, କୁଲିଆମାଲ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା 
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अଜୟ କୁମାର 
େବେହରା 

କଲମକଲମକଲମକଲମ    
ବିଚିତ�  ଏଇ ଦୁନିଆେର 

ଭାବନା େକେତ ଥାଇ ପାେର 

କଲମ ଥିେଲ େମା ସାଥିେର 

ସବୁ ପୁଣି ମଁୁ େଲଖିପାେର....(୧) 

 

େମା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁକିଛି 

ଏପରି ମିତେଟ ପାଇଛି 

ଯାହାକୁ େନଇ ମଁୁ ବ|ିଛି 

ଇଏ ତ େମାର ହସଖୁସି....(୨) 

 

ମଁୁ େଯେବ ନିରଳାେର ଥାଏ 

अେନକ କଥା ଭାବି ଯାଏ 

କଲମ େମାର ସାଥି ହୁଏ 

ତା ପାଇଁ ମଁୁ େଲଖି ପକାଏ....(୩) 

 

ଏଇତ େମାର ପି�ୟ ମିତ�  
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େଲେଖ ମଁୁ ଜାହାପାଇଁ ପତ�  

ତାହା ତ ସମାଜର ଚିତ�  

କଲମ ଗେଢ େମା ଚରିତ� ....(୪) 

 

अକୁହା କଥା େଲେଖ ମୁହW 

ତାହା ପୁଣି କଲମ ପାଇଁ 

ଏପରି ମିତ ପାଇବି ନାହW 

ଧନ� ମଁୁ ଆଜି େତାରି ପାଇଁ....(୫) 

 

ସମାଜର ସୁଖ, ଦୁଃଖ େର 

କଲମ ଥାଏ େମା ହାତେର 

କାହାକୁ କିଛି ନ କହିେର 

ଖୁସିେର ମଁୁ େଲଖି ଚାେଲେର....(୬) 

 

ବଳ ପୁଣି ଇଏ େମାହର 

କରିକି ପାରିବି ମଁୁ ପର 

େମା ହୃେଦ େଯ କରିଛି ଘର 

ପି�ୟବfୁ କଲମ େମାର....(୭) 
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େଯଉଁ କଥା କହି ନ ହୁଏ 

କଲେମ ପୁଣି େଲଖି ହୁଏ 

ସଭି,ର ଭରସା ସିଏ 

ସୁେଖ ଦୁଃେଖ ସାଥିେର ଥାଏ....(୮) 

 

େତାହରି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି 

ସହଜେର େଲଖି େହଉଛି 

ସମୟ ତ ବିତି ଯାଉଛି 

ତେତ ମଁୁ େସଲୁଟ କରୁଛି....(୯) 

 

େମା ସାେଥ ତୁ ରହି ଥାଆ 

େମା ସୁେଖ ସୁଖୀ େହଉଥାଆ 

େମା ଦୁଃେଖ ଦୁଃଖି େହଉଥାଆ 

ନିତି ତୁ େଲଖି ଚାଲିଥାଆ....(୧୦) 

 

େମାରଡ଼ା, ମୟରୂଭ~।। 
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ଡଃ ଆେଲାକ କୁମାର 

ରାୟ 

ତିତଲିର ମୃତୁ� ପେରତିତଲିର ମୃତୁ� ପେରତିତଲିର ମୃତୁ� ପେରତିତଲିର ମୃତୁ� ପେର    
ମଁୁ କହିଥିଲିନା 
ଦି ଚାରିଦିନ ତେଳ 
ତିତଲି ମରିହଜି ଗଲାପେର 
ନିେ� ସଁବାଳୁଆ େହାଇ 
ନୂଆ ଜନE  େନବ.... 
 
େଦଖୁନ... େଦଖ 
ତିତଲି ବାତ�ାର ଶୁ�ି ଯାଇନି 
େକମିତି େସ अଲାଜୁକ 
ତାwବ ରଚୁଛି 
ଆf�  ଓଡ଼ିଶାସୀମାk 
ବେ�ାପସାଗର ଉପକୂଳ 
ଘନ ଜନବସତି 
ସହରବଜାର େeତଖମାର 
ପୁଣି ପଜୂାପାବ�ଣର 
ଏଇ ମହାଘ�� ସମୟର 
ଖଡ଼ିଛୁଆଁ େବଳାକୁ 
अଣ େଦଖାକରି....... 
 
ଜଳର ଲଗାତାର ପ�ହାରେର 
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ଏପରିକି ଯୁଧି.ିର ମୁwିଆ 
ପରାହତ... ପଦାନତ 
ପ�ଶାସନ ବିଚଳିତ 
]nିଭୁତ ସଚରାଚର  
ତିତଲିର ଶୁ�ି ଯାଇନି 
ମହାବନ�ା ରୂପ େନଇ େସ 
अଜସ� ଗିଳୁଛି 
େଗାେଟ ବଡ଼ अଜଗର ସେତ...... 
 
ଭୀଷଣ ବନ�ାର ପ�େକାପ 
ଜନପଦ ରା]ାଘାଟ କାନନ େକଦାର 
ବିଧ ]..... ବିଖwିତ 
ମୃତାହତ ସଂଖ�ା ଲ^�ଛି 
ଦୁଃଖର ବୟସ ବଢୁଥିବା ପରି... 
ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣିର 
ରୀତିମତ ପ�ତିେଯାଗିତା 
ନଈର ଉପର ମୁwରୁ 
ତଳମୁw  ତି� େକାଣଭୂମି 
ଜଳପ�ାବିତ... ବୃହତ ଜଳାଶୟ 
ସବ�ତ�  ଜଳର ଗଗନେଭଦି 
ଉଛ ାସ ରଣହୁ,ାର..... 
 

ଜଗତସିଂହପୁର, େମା: ୯୪୩୭୦୬୮୦୦୩ 
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ରତିରଂଜନ ମହାରଣା 

ଜୀବନର ବ� ତଜୀବନର ବ� ତଜୀବନର ବ� ତଜୀବନର ବ� ତ    
ଶତ ଶତା¨ୀର ସkାନ ଆେମ, 

ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଯାତ� ୀ  

େକାଟି କ�େର ଉgୁଳାଇ ଆେମ, 

େତାଳିବା ବିଜୟ ଗୀତି  

ସୃ�ି ବୁକୁେର ଭରିେଦବା ଆେମ , 

ପ�ୀତିର ମଧୁ ବନ�ା  

ନୂତନ ଗେନ୍ଧ ନବୀନ ଛେp, 

ଧରଣୀ େହାଇବ ଧନ�ା  

ଶୁଭ ପ�ଭାତେର କରିବା ଶପଥ 

ମଣିଷ େସବା ଜୀବନ ବ�ତ, 

େସ�ହ ପରେଶ ମମତା ବfେନ  

ସଭW,ୁ  େଦବାେର ନୂଆ ଶପଥ, 

ମରୁବୁକୁ ପେର ସରଜିବା ଆେମ  

ଶସ� ଶ�ାମଳା  ଜନମ ଭୁଇଁ, 

ଉଠିବ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଛୁଇଁ   
ସିଠାେଳା, ନିଆଳି, କଟକ, େମା-୯୭୭୬୧୧୧୯୭୧ 
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ବୀେରp�  କୁମାର ପ�ଧାନ  

ସରକାର, ମଦ ଚିkାସରକାର, ମଦ ଚିkାସରକାର, ମଦ ଚିkାସରକାର, ମଦ ଚିkା    
ନିଶା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ 

ମାତିଛkି  ଯୁବ ବାହିନୀ ଭାଇ 

ଗଁା ରା]ାେର େସ�ାଗାନ େଦଇ   

ମଦ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ପିଇବା ନାହW 

କହୁଥିେଲ ମାଇକି ଲେଗଇ 

ସରକାର ପୁଣି େଦଇଥିେଲ ଗ~ି, େଟାପି  

ଖାଦ�,ପାନୀୟ ଆଉ अନ�ାନ� ପାଇଁ 

େକେତ ରାଜସ  େଦେଲ ଉଡ଼ାଇ 

ଯଦି ଏେତ ଚିkା ତୁମ ଆମ ପାଇଁ 

ମଦ ଭାଟି ସବୁ ବp କରୁନ  

ଆେପ ଆେପ ଯିେବ ମଦୁଆ ଉେଭଇ   

 

କଦମପାଳ, ଯାଜପୁର 
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ସ�ିଦାନp ବାରିକ 

ସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣସମପ�ଣ    
ଥେର ନିଜକୁ ସମପ� ସାରିଲା ପେର 

ଆଉ କଣ ବାକି ରେହ େଯ 

अତୀତକୁ ବ\�ମାନେର ମିେଶଇ 

ଯାହା ଖାଲି େଭାଗିବା କଥା 

 

େଯେବଠୁ ଜାଣିଛ 

େଦଖୁଛି ତମ ଭଲ ପାଇବାକୁ 

अହରହ ପାଇଛି େମା ସ�ପ� ଆଉ ଜୀବନେର 

अନୁଭବ କରିଛି େମା ଭିତେର ତମକୁ 

 

ଏେବ ନିଜକୁ ତମର କରି 

ସମପ� େଦବାର େବଳ 

େଯଉଁଠି ମଁୁ ଆଉ ମଁୁ ନାଇଁ 

ମଁୁ କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପେର 

ଯାହା ବାକି ରହିଗଲା 

େକବଳ ଆମର 
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ବହୁତ ଜାଣିଲି ଏେବ ନିଜକୁ ହେଜଇ 

ତମକୁ େଖାଜିବାର େବଳ 

 

ଏେବ ଖାଲି ତମ େପ�ମ अେପ�ମ ଭାବ अଭାବ 

ସବୁ ଦୁଃଖ ହସ ଖୁସି ସବୁ କିଛି 

ନିେଜ େଭାଗିବାର େବଳ 

 

ତମକୁ ନିଜର ଭାବି ସାରିଲା ପେର 

ଯାହା ଚାହଁ अନାୟାସେର କରିପାର 

ତମ ଇgା 

େମାେତ ସରାଗେର େତାଳି େନଇପାର 

କୁଦି ଯାଇପାର କି ଆେଡ଼ଇ ଯାଇପାର 

ଯାହା ଇgା କର 

ମଁୁ କିଛି କହିବିନି କି ଭାବିବିନି 

ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ କର 

ମଁୁ ରହିବି ଛାଇ େହାଇ ତମର 

ନ େହେଲ ଭାବି ବି େନଇପାର ପଥର 

ନିଜ ଇgା ମୁତାବକ ରୂପ େଦଇପାର 

ସବୁ କିଛି ଚୁପଚାପ୍ ସହିଯିବି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  388 

ପାେଖ ପାେଖ ତମ ଥିବି 

ମଁୁ ଆଉ ପାରିବିନି 

ଏେବ ଭାବିବା ପାଳି ତମର 

 

ଏ େପ�ମ େଦହଜ ନୁେହଁ େଯ 

େଦହଟିଏ େଖାଜାପଡ଼ିବ 

େପ�ମକୁ େଭାଗିବା ପାଇଁ 

ଏ େପ�ମ ତ ମାନସିକ 

ତମ ଉପ�ିତିଟିଏ ଯେଥ� 

େସ ସ�େଦହେର େହଉ अବା େମା ମନ ମpିରେର 

େଭାଗୁଥିବି अହରହ ସବୁଦିନ 

ତମ ଖାଲି ପଣକୁ ତମ ସE �ତି ଆଉ 

କଥା େହେଲ अ¤ୁନଥିବା େସ अେଫରା ସମୟକୁ 

େସତିକି ହW ଯେଥ� ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 

ପ�ା�ି େମାର େଲାଡ଼ା ନାହW 

କାରଣ अପ�ା�ି ହW େପ�ମ 

ଯାହା େମାେତ ଆଉ अଛପା ନାହW 

ଗ�ା/େପା : ଝୁ"ୁରା, େକpୁଝର ଜିଲ� ା, ୭୫୮୦୩୧, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁଶାk କୁମାର ଧଳ 

ହୃଦୟର ଶନୂ��ାନହୃଦୟର ଶନୂ��ାନହୃଦୟର ଶନୂ��ାନହୃଦୟର ଶନୂ��ାନ    
ମରୁଭୂମି ସମ ମନେର େମାହର 
େଖଳିଥିଲା ଜଳଧାରା 
अଜଣା ରାଇଜୁ େଯେବ ଆସିଥିଲା 
େମା ମନେର अପସରା 
 
ମନ ଇଲାକାେର ପଶିଥିଲା ସିଏ 
ମାଗି ବିନା अନୁମତି 
ହୃଦୟେର େମାର କରିଥିଲା ଘର 
ଭରିେଦଇ ମିଠା ପ�ୀତି 
 
ମନେର ଆସିଲା ଜୁଆରର ମାଳା 
ହୃଦେୟ େପ�ମ ତର� 
ବଦଳିଗଲା େମା ଜୀବନର ପଥ 
ଭରିଗଲା ସ�ର� 
 
अତିକ� ାk େହଲା ଦିବସ ରଜନୀ 
ମଧୁର େସ ଆଳାପେର 
ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବି 
ହୃଦୟର ସିfୁକେର 
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େହେଲ 
अଦିନିଆ େମଘ ଆସିଲା ଜୀବେନ 
ଭା�ିେଦଲା ସ�ପ� େମାର 
अପସରା େମାର अପସରି ଗଲା 
ଏଇ ଜୀବନରୁ େମାର 
 
ଚାଲିଗଲା ସିଏ ଏଇ ଜୀବନରୁ 
ପଛକୁ ଚାହWଲା ନାହW 
अଧାବାେଟ େମାେତ ଏକା କରିେଦଲା 
ବିରହ ଯ�ଣା େଦଇ 
 
अମାବାସ�ା ଭରା ଏଇ େମା ଜୀବନ 
େକମିତି ପାରିବି ରହି 
ହୃଦୟେର େମାର ଶନୂ��ାନ ତାର 
ଭରି ମଁୁ ପାରିବି ନାହW 
 

ଜୟkରା, ଦଶରଥପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
୭୫୫୦୦୭ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୩୩୮୯୩୪୫୨୭ 
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ସୁଶାk କୁମାର ଦାସ 

ସା�େମଳସା�େମଳସା�େମଳସା�େମଳ    
ନାହW େଖଳକୁଦ ନାହW ସା�େମଳ 

       ନାହW େସ ପରିଭ� ମଣ ରାତି 

ତଥାପି େଖାଜୁଛି େସ ପିଲାଦିନ 

       ମେନ ପେଡ େତା ସE �ତି ।। 

 

ସା� େମଳେର ଚହଟୁନି ବାସ 

          ଭୁଲିପାରୁନି େସ ରାତ�  

ଆଉ କାହା ସାେଥ ମନ ପେୂର ନାହW 

         େଖାେଜ ମଁୁ ତେତ ମିତ�  ।। 

 

େକେବ ତୁ େଫରିବୁ େମା ପାେଖ 

            ବସିअଛି ବାଟ ଚାହW 

ସା� ସାଥି େମଳେର ତେତ ପାଏ ନାହW 

       େଦେଖ ସମ], ମୁହଁ ମୁହW ।। 

 

ସୁଦୂର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲୁ ତୁ  
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      ପାଉ ନାହW େଦଖି ଆଖି େମାର  

ବfୁର ବfନ ବfୁତା ଖାତାେର 

           କରିଗଲୁ  ତୁ ମେତ ପର ।। 

 

ସ�ପ�କୁ ଭାବିନି େକେବ ମରୀଚିକା 

          ଲାେଗ ଦିେନ ସତ େହବ 

ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ ଡାକ େମା ଶୁଣିେବ 

         ସୁରଜ ଆସି ପୁଣି ବାହୁଡିବ ।।  

 

"ଇତି" 

େତାର ପି�ୟ ବfୁ 

'ସୁଶାk' 

 

ନାଲେକାନଗର, अନୁେଗାଳ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୮୭୩୫୬୨୨୮୧ 

ଇେମଲ୍ : susantagudu143@gmail.com 
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ସାଗର ପ�ଧାନ  

ଭିନ�  ଏକ ବୃeଭିନ�  ଏକ ବୃeଭିନ�  ଏକ ବୃeଭିନ�  ଏକ ବୃe    
ସମୟ ନଈର ନିଜ�ନ ଶଯ�ାେର 

ମଁୁ ଏକ ନିସଂଗ ବୃe 

େସ�ାତର ପ�ଭାେବ ରହିଛି ଏକାକୀ 

ନିଜକୁ କରି ମଁୁ ଦe। 

 

ଦିନ ପେର ରାତି ରାତି ପେର ଦିନ 

ବଦେଳ ସମୟ ଗତି 

ସୁଖର କିରଣ ଛୁଁ ଏନା େମା େଦେହ  

ଦୁଃଖେର ମେର ମଁୁ ନିତି 

 

अନ� ଖୁସି େଦଖି ମନ ପୁରିଯାଏ 

ଦୁଃଖ ବି କpାଏ େମାେତ 

ଆଖିରୁ େଲାତକ ଝରିଯିବ କାେଳ 

େସ ଲାଗି ନୀରବ ସେତ। 

 

ପeୀ ନୀଡ଼ ବାେf ଝଡ ବତାସ େର  
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େମା େଦେହ ରହିବା ପାଇଁ 

ଝଡ ଥମି ଗେଲ ଦୁେର ଉଡି ଯାଏ 

େଦଖା ତାର ମିେଳ ନାହW। 

 

ପ�ୀତି ଫଗୁଣର ପରେଶ େମା अେ� 

େକେତ ଫୁଲ ଉ,ି ମା େର 

ପତ�  ଝଡା େଦଲା ଫୁଲ ମରିଗଲା  

ମନ େମାର ଝୁରି ମେର। 

 

କାହାକୁ କହିବି କିଏ ବା ଶୁଣିବ 

େସ ପାଇଁ ରେହ ନୀରବ 

ଡର ଲାେଗ କାେଳ ସବୁ ନିଜ େଲାକ  

କାଟି େଦେବ େମା ଠୁ ଭାବ। 

 

ନିଦାଘ ନିଆଁ ଜାଳି ଦିଏ େମାେତ 

ଜଳୁଛି ଆପଣା ଘର 

କାହାକୁ ନିଜର କହିବାଠୁ ଭଲ 

ନିେଜ ହW େହବି ନିଜର। 

ଗଂଜାମ, ୯୧୨୪୭୭୬୨୮୭ 
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ରାେଜp�  ଗିରି 

ଷ� କଥାଷ� କଥାଷ� କଥାଷ� କଥା    
ଷ� अଟଇ ଆମରି ଦାମ  

କଥା କଥାେର ଫୁଟାଏ ବମ ।। 

 

ସବୁଠୁ ଭଲ ଜଗି ବସିବା ନିଜରି ଜାଗା  

ଷ� େବକେର କିଏ େସ େଦବ ପଘା  ।। 

 

ଦାମ ବଇଜk କରିେବ େଖଳ 

ଖରାପ ପଡିବ କି ପାwିୟା ର େବଳ ।। 

 

ସିEତ ହାସ େଦେଲଣି େଦଖି ଧରମା ଦାସ  

ଇସାରାେର କୁହkି ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ ।। 

 

ଆମ ଦଳେର ନାଇ ବାଛ ବିଚାର  

ତୁେମ ଦୁଇ ଆମ ନିଜର ।। 

 

ମିଶି ଧରିବା ହାେତ ପଦମ  
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କହି େବାଲିବା େତଲ େହବ କअମ ।। 

 

ଶୁଣି ଚିଇଁକି ଉଠିେଲ ଦାମ  

େକମk କରିବି ତ ସହ କାମ ।। 

 

େମା ମୁେଖ ଖାଲି ବିଜୁର ନାମ  

ଇgା ଥିଲା େହବାକୁ ନବୀନର ଡାହାଣ ବାମ ।। 

 

ସବୁ ସାଇଲା େସ ରାମେକା େଟାକା  

ଏକାକୀ େବାଲାଇଲା bjd େବାପା ।। 

 

ଆମ ସୁପରିମ ବଜାkି ତାଳି 

େଯେବ ମେତ ପେଡ ଗାଳି ।। 

 

କାହାକୁ କହିବି ମରମ କଥା  

େଯାଉଠି ହାତ େଦଲି େସଇଠି ବଥା ।। 

 

ଯିଏ ଯାହା କହୁ କିଛି ଯାଏ ଆେସ ନାହW  

ପାରାଦୀପିରୁ ଲଢିବି ମୁହW ।। 
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କହି େବାଲିବି ଦୁରୁନୀତି କଥା  

େସ ବ� ାହE ଣ ହଉ ବା େନତା ।। 

 

େହ ଦାମ ବାବୁ ରହିଲା ରାଣ  

ଶିeକ, କଥା ତୁw କୁ ଆଣ ।। 

 

ନବୀନ କାନେର ବାଜୁ ବାଣ  

ଶାkି ପାଇେବ ଶିeକ ଗଣ ।। 

 

େଭାଗରାଇ , ବାେଲଶ ର  

ଶିeକ ଶିeା ମହାବିଦ�ାଳୟ , ବାେଲଶ�ର । 

ଦୂରଭାଷ-୭୮୭୩୫୭୦୯୩୮ 
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େସୗମ�ର~ନ ସ�ାଇଁ 

କିଛି ଲୁହ ଛାତି ତେଳକିଛି ଲୁହ ଛାତି ତେଳକିଛି ଲୁହ ଛାତି ତେଳକିଛି ଲୁହ ଛାତି ତେଳ    
କିଛି ଲୁହ ଛାତି ତେଳ େହାଇଛି ପଥର, 
ଆଉ କିଛି अଛି ଆଖି ପଲକେର. 
ଝରିଯିବା ପାଇଁ ତା କୁ अନୁମତି ନାହW, 
ସE �ତି କାେଳ ଭାସିଯିବ େସ ଲୁହେର. 
 
ସହିବାର ସoି ସରି ଆସିଲାଣି ସିନା, 
ଯ�ଣା ତ अସରkି ନାହW ତାର େଶଷ. 
ଭାେଗ� ଯଦି େଲଖା ଦୁଃଖ ସହିବାର, 
ଖୁସି ପାଇଁ େମାର ନାହW अବେଶାଷ. 
 
ମାଗି ଥିଲି ଟିେକ ହସ େମା ସୁଖିଲା ଓଠେର, 
ସମୟ ତ େଦଲା ଆଣି ଲୁହର ଶ�ାବଣ. 
ବୁଣି ଖିଲି ସ�ପ� କିଛି କ�ନାର ବଗିଚାେର, 
େହେଲ ଆଜି ସ�ପ� େହଲା େମା ପାଇଁ ଫଗୁଣ. 
 
ଦିବା ସ�ପ� େଦଖି କି ଲାଭ େଯ अଛି କୁହ, 
अକାରେଣ ଏ ଆଖିେର ଭରିେଦବ ଲୁହ. 
ତଥାପି ଏ ମନ େକେବ ମାେନ ନାହW କିଛି, 
ଢାଳିବାେର ବ�] ଯ�ଣା ନିଆଁେର ଘିअ..... 
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ଡଃ �ାେନଶ�ର ମିଶ� 

କଲମକଲମକଲମକଲମ    
ଡାoର ହାତେର -  

ଟିକିଏ ଭୂଲ୍ କେଲ ଔଷଧ ବନାନ 

େରାଗୀଟି ହରାଏ ତା’ର ଜୀବନ 

 

ଓକିଲ୍ ହାତେର - 

ଭୂଲେର ଦ]ଖତ କରିେଲ 

ନିେq�ାଷ ବି ଫାଶୀ ଖୁ¤େର ଝୁେଲ 

 

ସା^ାଦିକ ହାତେର -  

ଭୂଲ ଖବର େଦେଲ ଛପାଇ 

ହିଂସା ହଣାକଟାେର େଦଶ ଜଳଇ 

 

ଛାତ�  ହାତେର -  

ପରୀeାେର େଲଖି ଭୂଲ୍ ଉ\ର 

ଭବିଷ�ତ ତା’ର ହୁଏ େବକାର 
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କବି ହାତେର - 

अeର ଆଖିରୁ ଝରାଏ ଲୁହ 

େକେତେବେଳ େପାେଛ ହୃଦୟ େକାହ 

 

କଲମର ବ�ା�ି ସାରା ବିଶ�େର 

େସଇ ବି ବ|ାଏ େସଇ ତ ମାେର 

କଲମଟି ଯାହା ହାତେର ଥାଉ 

ଉପଯୁo ବ�ବହାର େସ ପାଉ 

ଜନମନ େହବ ସୁଖ ସରସ 

ମୁଖେର ଫୁଟିବ ଆନp ହସ 

 

୪୯/୫/ଏଚ୍, କାଲ୍� ମାÅ�  ସରଣୀ, େକଦାରପୁର 

େକାଲକାତା - ୭୦୦୦୨୩ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୮୯୧୦୨୨୩୮୧୪ 
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ରାମ କଲତା 

କାହWକାହWକାହWକାହW    
ପା|ବଷ� ପେର  ମୃଣEୟୀର ଆଖି 
କାହW କଲା ଆମ�ଣ 
ପାଦେର ଘୁ�ୁର  ବାfିବାକୁ କାହW 
କହିଥିଲା ପ�ତିeଣ [୧] 
ନୁେହଁ ମଁୁ ନ\�କ ତଥାପି ବୁଝିଲି 
ନ\�କୀର ଭାବର� 
ପାଦେର ବାfିଲି ଘୁ�ୁର େଯାଡ଼ିକୁ 
କହୁଥିଲା ଆଖି େପ�ମ [୨] 
ଘୁ�ୁର ଶ¨େର େପ�ମ ଥିଲା ନା 
ଥିଲା ଖାଲି ସ�ାଥ� ମନ 
ହୃଦୟଟା ତା’ର अfାରି ନାୟିକା 
ନଁା କାହW େଦଲି ଜହ� [୩] 
େଫେରଇଲା େଯେବ ଘୁ�ୁର େଯାଡ଼ିକୁ 
ହାେତ େନଲା ହାତ ଟାଣି 
େଗାଲାପୀ ଓଢ଼ଣୀ ବେଜଇଲା କାହW 
େଦେହ େମାର ଜାଣି ଜାଣି [୪] 

 
ଡୁ�ୁରିପାଲି, ବଲାଡ଼ି, ସୁବ$�ପୁର 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୭୭୫୨୦୮୯୧୬୫ 
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ପ$ୂ�ଚp�  ରଣା 

େହ ତେମେହ ତେମେହ ତେମେହ ତେମ    
ପି�ୟତମ କେହ... 

 

େହ ତେମ!!! 

କାହW ଆସ େମା ଆଖିର 

अfାର ସ�ପ�େର 

ଆଉ ଭରିଦିअ େମା ମେନ  

अସୁମାରୀ ଖୁସି 

ପୁଣି ଚାଲିଯାअ ଛାଡ଼ି 

ପର କରି େମାେତ 

ଆଉ ଦିअନାହW ଧରା 

ସେତ େଯମିତି ତେମ 

ଏ ନୀଳ ଆକାଶେର  

େଗାେଟ ଶୁଭ� ପରୀ 

 

େହ ତେମ!!! 

କ’ଣ ସତେର ତେମ 
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େମା ହୃଦୟେର କରିବ ଘର 

ମେତ ତେମ କରିବ ନିଜର 

ଆଉ େଦବ େଗାେଟ ସ�ାମୀର अଧିକାର 

ଆଜି କୁହ େମା ହାତେର ହାତ ରଖି 

ଆଉ ଭରିଦିअ େମା ମେନ 

େମ|ାଏ ବିଶ�ାସ 

େଯମିତି ଏ ବିଶ�ାସକୁ 

କରିେବନି େକହି ପରିହାସ 

 

ପି�ୟା କେହ... 

 

େହ ତେମ!!! 

ସାଇତି ରଖିଛି ଏ ମନକୁ ମଁୁ 

ଖାସ୍ ତମରି ପାଇଁ 

େମା ହୃଦୟ କା©େର 

େଲଖା अଛି ତୁମର ନଁା 

େମା ଆଖିର ପ�ତି ପଲକେର 

ଝଲକି ଯାଉଛ 

ତେମ ପି�ୟତମ 
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ଆଉ ଇgାନାହW ରହିବାକୁ ଏକା 

େନଇଯାअ ସାଥି େମାେତ ତୁମ ସାେଥ 

 

େହ ତେମ!!! 

ଭରିଦିअ େମା ସି©ିେର 

େଟାପାଏ ସିpୁର 

ଆଉ ପିfାଇ ଦିअ େମା ହେ] 

ଦୁଇପଟ ଶ�ା 

େମା ମଥାେର ଦିअ ଉତୁରୁଣୀ 

ସେଜଇ ଦିअ େମାେତ ବଧ ୂେବଶେର 

ମେତ ଗ�ହଣ କର ତେମ ପତ� ୀ ରୂପେର 

ମେତ କର ଆଲି�ନ 

ଆନpେର ବିତିଯିବ ଆମ ଏ ଜୀବନ 

 

ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୮୭୨୯୦୭୦୮୬ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  405 

ପ�ଭାତି ମ~ରୀ 
େବେହରା 

ଆମ ଗଁାଆମ ଗଁାଆମ ଗଁାଆମ ଗଁା    
ଜନE  େମାର 

ଏ ଗଁା ମାଟିେର 

ଭାଷା, େସ�ହ, ପ�ୀତି 

େସଥିପାଇଁ 

ଭରପରୂ 

େମା ହୃଦୟ ଭିତେର 

ଗଁା େମାର ସଗ�ଠୁ ସୁpର 

ତା’େକାଠ େପାଖରୀ 

ଶିବମpିର 

ଗଁା ମଝିେର ଠାକୁରାଣୀ େeତ� ପାଳ 

ସେତ अବା 

ଆଶା ଓ ଭରସା 

ଆମ ଜୀବନ ଚଉହଦୀର 

ଗଁାର अନତି ଦୂେର 

ଦୁଃଖହାରିଣୀ ମଁା ତାରିଣୀ 

ସଦା ଜାଗ�ତ 
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ଆମ େସ�ହ େପ�ମ ଭାଇଚାରାର 

େମା ଗଁା ମାଟି ସବୁଠୁ ସୁpର 

ନିଃସ\� ଭଲପାଇବା 

ପରିୂ ରହିଛି ଏଠି 

ସୁଖ अବା ଦୁଃଖ 

ବା¤ି ନିअkି 

ସଭିଏଁ େହାଇ ଏକାଠି 

 

ଶିeୟିତ� ୀ, ପ�କ� ଉ� ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ 

ମଳାସପଦର, ଜିଲୁwି, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା 
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ଚିନE ୟ କୁମାର େବବ\�ା 

ନିଶା ନିଶା ନିଶା ନିଶା     
ଏଠି ସମେ] 
ନିଶାଗ�] 
 
କିଏ ମଦର ନିଶାେର  
ମତୁଆଲା ତ 
କିଏ େପ�ମ, େଦହ, େଯୗତୁକ 
ନିଶାେର ପାଗଳ 
ପୁଣି କିଏ ଖାଇବାର, ପାଇବାର 
ସାଇତିବାର ନିଶାେର 
ଜୀବନ ବିତାଇ େଦଇଛି ତ 
କିଏ ବ|ିବାର ନିଶାେର 
ଯୁ� କରି ଚାଲିଛି 
 
ମଁୁ ବି ନିଶାେର ବ|ିଛି 
ଆଉ ନିଶାର ସାମ�ାଜ�େର 
ସମ�ାଟର अଭିନୟ କରୁଛି 
 

ସ"ାଦକ, େଲାହରାଖwି ସାହିତ� ସଂସଦ 
ଆର.ସି.େରାଡ଼, ଦୁଗ�ାମwପ ନିକଟ 

ଭ~ନଗର, ୭୬୧୧୨୬, ଗ~ାମ, ଓଡ଼ିଶା,  
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୭୦୪୬୦୫୭ 
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ପ�ତିମା ଓଝା 

େହ େଗାପାଳେହ େଗାପାଳେହ େଗାପାଳେହ େଗାପାଳ    
େଗାପାଳ େଗା ତୁମ 

ଓଠର ହସେର 

ଭରିଯାଏ େମା ସକାଳ 

େଗାପାଳ େଗା ତୁମ 

େଚାରା ଚାହାଣୀେର 

େହାଇଯାଏ ମଁୁ अଧିର 

ଆନp ଆସିଛ 

ଫୁଗଣ ସ~େର 

ଦୁଃଖଭରା ଲୁହ େନଇ 

ତୁେମ ବି ଆସିଛ 

ଶୀତୁଆ ରାତିେର 

େପ�ମପଜୂାଫୁଲ େହାଇ 

ଜୀବନ ଜ~ାେଳ 

ଉଡ଼kା କା©େର 

ଆ,ିେଦଲି ଚିତ�  ତୁେମ 

େମା ଆଖି ସ�ପ� 
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ଜୀଇଁବା ପଯ��k 

ତୁମକୁ ପଜିୂବି ମେନ 

େକମିତି ପଜିୂବି 

ମ� ତ ଜାଣିନି 

େହ େମା େଗାପାଳ ବଲ� ଭ! 

କେ� େମାର ବସି 

ମ� କହିଦିअ 

େଦଇଯାअ ପ�ୀତିଭାବ 
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ଶ�ୀରାଜେଶଖର 
ସି ‘ଚିମା’ 

ମଁାମଁାମଁାମଁା’’’’, ହାତର ରfନ, ହାତର ରfନ, ହାତର ରfନ, ହାତର ରfନ    
େସୗଭାଗ�େର ଆସ ାଦ� ହୁଏ ମଁା, ହାତର ରfନ, 

ଏହି ଖାଦ� େଯ ମମତାର अକାଟ� ବfନ  

ନାନା େରାେଷଇର ନାନା ସ ାଦ, 

ଜିହ ାର ଏହି ପବ� अନ� ପ$ୂ� ା େଦବୀ,ର ଆଶୀବ�ାଦ 

 

ଖାଦ�େର ଆବଶ�କ ବିଭିନ�  ରୁêିକର ରସ, 

ତା’େହେଲ ଆସିବ ଜୀବନେର ନିତ� ନବରସ 

 

ମାଆ, ହାତ ପରଷା େଭାଜନ ସୁଧାମୟୀ ସେବ�ାଷଧୀ, 

ଦୂେରଇ ରହିବ ଆପଣ,ଠାରୁ ସମ] େରାଗବ�ାଧି 

 

େସବନ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଭିନ� ଭିନ�  ବ�~ନ, 

ସ�ାଦ ନ କରୁ କରୁ ମିଳିଲା ମେନା� ମେନାର~ନ 

 

ମାତା ରାfkି ନିରkର अନk ରୁêି, 

ସବ�ଦାତା, ହାwିଶାଳେର ବିଦ�ମାନ ଶୁଭ� ତା ଶୁଚି 

ମଧ�ାନ�  େବେଳ ଶ�ୀ ଜୀଉ,ୁ ପ�]ୁତ କରkି अ$�େଭାଗ, 
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ପ�ସାଦ ଗ�ହଣ अନkର ମହାପ�ଭୁ, ସାମିପ�କୁ କରିଲୁ ଉପେଭାଗ 

 

ମଁା’, ବଢ଼ା अନ� େର ଥାଏ ପ�ୀତି ପ�େମାଦିତ, 

କେହ�ଇ,ୁ ବହୁ ପି�ୟ ଯେଶାଦା ମାତା, ହ]ର ନବନୀତ 

 

େକମିତି ଗଢ଼ିେଲ ଦ ୀପାକାର ପରି ବଡ଼ି, 

ମpହାସ ସହ ବାଢ଼ିେଲ ପୁଣି ସkତି, ମନ ପସpକୁ ପଢ଼ି 

 

ମାତାଶ�ୀ,ୁ ମିେଳନି ପାକକାଯ��ରୁ େକୗଣସି ଦିନ अବକାଶ, 

ମୃଦୁହାସ ରଖି େକେବ ହୁअkିନି ନିରାଶ 

 

ଭୂେଦବୀ ବସୁfରା ହଳଧର ଶ�ମିକ କରkି େଭାଜ� ସାମଗ�ୀ ଉ¡ାଦନେର େଯାଗଦାନ, 

ପ�ତି ନିବାସର ସ ା��ପ�ଦ ଆହାର ମାତୃେଦବୀ,ର अବଦାନ 

 

ମାଆ, ମମତା ମାତୃ ନpନ, ସବ�ଶoିର େସ�ାତ, 

ତା, କୃପାରୁ ଦଶ�ନ ହୁଏ ନିତିଦିନ ନବ ସୁପ�ଭାତ 

 

ନିଃସ ାଥ� अନବରତ କ\�ବ� ନି.ାପାଇଁ ଜନନୀ,ୁ ସାଦର ପ�ଣାମ, 

େମଧାବୀ େମଧାବିନୀ େହାଇ ସkାନ ପାଆkି ଜୀବନ ପରୀeାେର ଶୁଭ ପରିଣାମ  
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ତନୁଶ�ୀ अନିpିତା 
ପ+ନାୟକ 

ଜଣାଣଜଣାଣଜଣାଣଜଣାଣ    
କର େମାେତ ଉ�ାର   ଏ ମାୟା ଜାଲରୁ 

ସହିତ ପାରୁନି ଆଉ   ଏ ସଂସାର କଷଣ 

ଆର ପାରିକୁ ନିअ େମାେତ 

କେର ଗୁହାରି ହାତ େଯାଡ଼ିଣ 

ବଡ଼ ବଡ଼ ଚକାଆଖି   अେଟ େଯ ତୁnର 

କରନାହW କିଛି ତୁେn  େଯ କେର अନ�ାୟ अତ�ାଚାର 

ଚାହWଥାअ ସମ],ୁ   ବସି ରତ� ସିଂହାସନରୁ 

ହସୁଥାअ ମେନ ମେନ  ତୁେn େଯ େସଠାରୁ 

ତାରିବ ନତୁବା ମାରିବ ଯଦି ମାର େମାେତ 

ମରିଯିବି ହସି ହସି ସହିତ ପାରୁନି ଆଉ ଏ ସଂସାର କଷଣ 

େହ କରୁଣାମୟ ଯଦି ଚାହଁ ରଖିବାକୁ 

କିଛିଦିନ େମାେତ ଏ ସଂସାେର 

ପୁନବ�ାର ଶାkି ଭର ସଭW, ହୃଦୟେର 
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ହେରରାମ ପwା  

େମାବାଇଲ ମାନିଆେମାବାଇଲ ମାନିଆେମାବାଇଲ ମାନିଆେମାବାଇଲ ମାନିଆ    
ଭଲାେର ଭଲା କି କାଳ େହଲା ‐ 

େୟ ଘଷା େମାବାଇଲ୍ କାହୁଁ ଆଇଲା , 

ଆଲ� ାଦିନ୍ ଯାଦୁ ଚିରାଗ ଭଳି 

ଗୁଗୁଲ୍ େଖାଲଇ ସକଳ ତାଲା ॥ 

ଘେର କି ବାହାେର ଗାଡ଼ି ଉପେର 

ବିଧାନସଭା କି ରାଜ ରା]ାେର , 

ସଭି,ୁ ଘାରିଛି େମାବାଇଲ୍ ନିଶା 

ପିଲା ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଏକା ଡ�ାେର ॥ 

ଘରକାମ କିଛି ନେହଲା ନାହW 

ପିଲାଛୁଆ କଥା ମନେର ନାହW , 

ଶାସୁ ଶଶୁର,ୁ କିଏ ବା ପଚାେର ‐ 

େମାବାଇଲ୍ ପେଛ ଦିନ ବିତଇ ॥ 

ଏ କି େମାବାଇଲ୍ ମାନିଆ ? 

େଦଖି ଲାଗିଲାଣି ବଡ଼ ଛାନିଆଁ ॥ 

େଫସ୍ ବୁକ୍ , ହ� ାଟ୍ସଆପ୍ , ସିେନମା ଗୀତ , 

କିଛି ହିତ ପୁଣି କିଛି अହିତ , 
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ବାପ , ପୁअ , ଝିअ େଫ� w୍ସ ଏଥିେର  

ଶାସୁର ଫେଟାକୁ େବାହୁ କେମ¤୍ ॥ 

ଠାେବ ଠାେବ ବସି ଯୁବକ ଦଳ ‐ 

ବକ ଧ୍ଯାେନ ଘଷୁଥା'kି େକବଳ , 

ଏମିତିକା ଧ୍ଯାନ ପାଠେର ରହିେଲ  

ଆଇ.ଏ.ଏସ୍ .,ଓ.ଏ.ଏସ୍ . ମିଳkା ଫଳ ॥ 

ବ� �େହ� ଲ୍ ଭଳି େକେତ ଦୁଗ�ତି ‐ 

ନାନା अଘଟଣ ଘଟୁଛି ନିତି । 

अମାପ �ାନର ଆଧାରଟି ଏହି ‐ 

�ାନ ଆହରେଣ ବଳାअ ମତି ॥ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
अବସର ପ�ା� ପ�ଧାନ ଶିeକ , 

ମଧୁପୁର େନାଡାଲ୍ ଉ� ବିଦ�ାଳୟ । 

ଗ�ା‐କୁଆଁସ , େପା‐େମq�ା କାଟିଆ ଛକ , 

ଜି‐ ଯାଜପୁର , 

ଭ� ାମ�ଭାଷ‐୯୪୩୮୦୬୫୧୯୫ . 
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ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ 

ଗାଈଗାଈଗାଈଗାଈ    
ମଳୂ ରଚନା (ବ�ଳା) : ସୁେବାଧ୍ ସରକାର 
 
ଗାଈ ଆମର ଭି\ି, େଗାବର ଆମ ଭବିଷ�ତ 
େମା ବାପା ହିpୁ, ମଁୁ ହିpୁ, େମାର ପୁअ ହିpୁ 
ଆହୁରି େଯାର କରି କହିବାକୁ େହବ ନା କ’ଣ? 
କିm ଆମର କାକା ମହyଦ ଇଉନୁସ୍  
 
େଯେଯ ବାପା,ର ଦୁଇଟି ପୁअ, ଇgାଥିଲା ଆଉ େଗାଟିଏେର 
କିm େଯେଯ ମା ମରିଗେଲ 
ଚାରିବଷ�ର ମହyର ଆସି ଛିଡ଼ାେହଲା अଗଣାେର 
ଭାତ ଦିअ କହିଲା, 
େଯେଯ ବାପା କହିେଲ ଏଇ େହବ ଆଜିଠାରୁ 
ସାବତ ଭାଇ! ସେତ�p�ନାଥ େମାର ବାପା 
 
କାହାକୁ କହkି କମୁ�ନିଜ୍ ମ? 
ଧରm ଆପଣ,ର ଦୁଇଟି ଗାଈ अଛkି 
ସରକାର,ୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି େଦଇେଦେଲ 
ସରକାର ଦୁଧ ଦୁହW ଆପଣ,ୁ େଦଲା 
 
କାହାକୁ କହkି ଫ�ାସିଜିମ୍? 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  416 

ଆପଣ,ର ଦୁଈଟି ଗାଈ अଛkି 
ସରକାର ଦୁଇଟି ଯାକ େନଇେନେଲ 
ତା’ର ଦୁଧ ଆପଣ,ୁ ହW ବିକ� ୀ କେଲ 
 
ନାଜିରଜିମ୍ କାହାକୁ କହkି? 
ଆପଣ,ର ଦୁଇଟି ଗାଈ अଛkି 
ସରକାର ଆପଣ,ର ଗାଈ ଦୁଇଟି େନଇେନେଲ 
ତା’ପେର ଆପଣ,ୁ ଗୁଳିକରି ମାରିେଦେଲ 
 
ଧମ�ାବତାର ଏଥର କୁହm, ହିpୁଇଜ୍ ମ୍ କହkି କାହାକୁ? 
ଆପଣ,ର ଦୁଇଟି ଗାଈ 
ଏକଟି କାେନ ଆଧାର କାଡ଼� 
अନ�ଟି ନାେକ ନାକଚଣା 
 
େସମାନ, େଗାବରରୁ ଗ�ାେସାଲିନ୍ ତିଆରି କରି  
ରେକଟ୍ ପଠା େହବ ଗ�ହଠାରୁ ଗ�ହ, ଗ�ହାkେର 
ଗାଈ ଆମର ଭି\ି, େଗାବର ଆମର ଭବିଷ�ତ 
କିm ମଁୁ ଏକଥା ମାେନ ନା 
 

ଗ�ାମ/େପାअ: େବରୁଆଁବାରୀ, ୭୫୨୦୮୨, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ� ା, ଓଡ଼ିଶା 
ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୦୯୩୩୯୬୧୦୧୬୮ 

ଇେମଲ୍ : sanmahakud@gmail.com 
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ସଂବଲପୁରୀ ବିଭାଗ 
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ଆ\�ତ� ାଣ ଖୁଡ଼�ଆ 

ପି�ପାେରସନପି�ପାେରସନପି�ପାେରସନପି�ପାେରସନ    
ଧଏନ୍ ଧଏନ୍ ଇ କି� ଏସନ୍ 

ସବୁନ ଚାଲିେଛ ପି�ପାେରସନ୍ 

ବଏସ୍ ବଢ଼େଲ ସବୁ େଟନ୍ ସନ୍ 

ଚାକିରୀ କେଲ ନାଇଁ େପନ୍ ସନ୍ 

ସରକାର୍  କେଲ େନାଟିଫିେକସନ୍ 

ଓବିସି ସିଟ୍ ନାଇଁ େମନ୍ସନ୍ 

େନତା ସବୁ କେଲ କରପ୍ ସନ୍ 

ଲୁକମାେନ ଭି ନାଇଁ ଆେଟନ୍ ସନ୍ 

େକତନି କଥା େହସି ଫେମ�ସନ୍ 

ବେନ ଥି ଚଲ୍ ବା େବାଲି େନସନ୍ 

କାମ ନାଇଁ ଖାଲି େଡେମାନ୍ େ��ସନ୍ 

ଧଏନ୍ େଗା ଇ ଆଡ୍ ମିନିେ��ସନ୍ 

ଖାଲି ବଢୁେଛ େଗା ପପୁେଲସନ୍ 

ସଭିଏ ସବ୍ କିର୍ େରପଲ୍ ସନ୍ 

ସବୁଆେଡ଼ ଖାଲି ପିଟିସନ୍ 

କରାଯାଉ େବାଲି ଡିେଟÅନ୍ 
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େଦଶେର ଆମର୍ ନାଇଁ ୟୁନିୟନ୍ 

େକନ୍ ତା ଚଲ୍ ବା କଂ�ିଟୁ�ସନ୍ 

େହଉ ଥାଉ ଖାଲି ପି�ପାେରସନ୍ 

େହଉଥାଉ ଖାଲି ପି�ପାେରସନ୍ 

 

ବ,ିଆ, ବୀରମହାରାଜପୁର 

ସୁବ$�ପୁର, ଓଡ଼ିଶା, ୭୬୭୦୧୮ 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୪୩୯୧୪୦୮୧୪ 

ଇେମଲ୍ : akhurdia999@gmail.com 
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େଜ�ାତିରାଦିତ� ପଝୂାରୀ 

ପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟାପି�ୟା    
ରହିଥିଲୁ େମାର ସାଥୀ 
ଧଡ୍ ଧଡ୍ େହଇ ଛାତି 
େଖଳିଗଲୁ େପ�ମ୍ ଜୁଆ 
ଏ ପି�ୟା ଏ ପି�ୟା ପି�ୟା [୧] 
ସପେନ ଘର ବେନଇ 
କାଏଁେଜ େଦଲୁ ଭେ�ଇ 
ଉ\ର େଦଇକରି ଯା 
ଏ ପି�ୟା ଏ ପି�ୟା ପି�ୟା [୨] 
ମହୁ ମହରା ମିେଶଇ 
ଓଠ ଚଖ୍ ନା ଚେଖଇ 
େହଇଗଲୁ େଯ ଦୁରିଆ 
ଏ ପି�ୟା ଏ ପି�ୟା ପି�ୟା [୩] 
ଭାବି େସ ଦିନର କଥା 
େଲଖୁେଛଁ େକେତ କବିତା 
ଗାଉେଛଁ ଧରି େତାର୍ ନଁା 
ଏ ପି�ୟା ଏ ପି�ୟା ପି�ୟା [୪] 
 

କୁଳିଗଁା, ବଡ଼ମେହଶ�ର, ଖଡ଼ିଆଳ 
ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୯୩୭୧୫୩୦୦୩ 
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ଶିବାନp ବନେଛାର 

ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍    
େଦଖ୍ େସ ଦୂରର୍ ଡୁ�ୁରୀ େକ  
ମେତ ହାତ୍ ଠାରି କରି ଡାକୁେଛ 
କହୁେଛ ଆ ଫିରି ଆ  
େତାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ େକ ଫିରିଆ  
   େମାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଁଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ 
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ        ।। 
ଗଁାର୍ ତରାଥି ବୁହୁଥିବାର୍ ଝରନା 
ଆଏଜ୍ ମେତ ଖୁଜୁେଛ 
ଆ ଥେର ଗାଧ୍ ବୁ େବାଲି େକେତ େସହ� � ଥି ଡାକୁେଛ 
     େମାର ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ 
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ ।। 
େଦଖ୍ େସ ଆମ୍ ବୁେରଇ େକ  
େକେତ ଛିନା ଛିନା ଲାଗୁେଛ  
ଆଉ କହୁେଛ -ଫିରି ଆେର ପୁତା ଫିରି ଆ  
େତାର ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ େକ ଫିରିଆ  
      େମାର୍ ଜନମ୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ 
େମାର୍ ଗଁାର୍ ମାଏଟ୍ ଆଏଜ୍ ଡାକୁେଛ ।। 
 

ଶoି, ଝାରବf ଜି-ବରଗଡ 
େମା: ୯୦୭୮୬୪୧୨୬୧ 
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ପ�ସନ�  ପ�ୟାସ ଭୁଏ 

ମହାନଏଦ୍ମହାନଏଦ୍ମହାନଏଦ୍ମହାନଏଦ୍    
ମହାନଏଦ୍ 

ଖଲ ଖଲ ବୁହି ଜାଉେଛ 

ମହାନଦୀର ପାଏନ୍, 

ମହାନଏଦ୍ େକ ପାଇଆେମ 

ହଇଛୁ େକେଡ ଧଏନ୍ । 

ହିରାକୁେଦ ବଂଧା ବାଂଧି 

ଛଁଚି ରଖିଛୁ ପାଏନ୍, 

ହିରାକୁଦେକ ପୁରଥି ଜାନିେଛ 

ପାଈଛୁ ନୁଆଁ ମାଏନ୍ । 

େକେଡ ସୁpର ପାଏନ୍ ତାର 

ଘିନି େନସି ମନ, 

କଲା ଝିମଝିମ କରା ପାଏନ୍ 

ଦିେସ ପୁନି ଜନ୍ । 

ଗୁଜା ଗୁଜା ପାହାଡ ପବ�ତ 

ପାଏନ୍ अେଛ େଘରି, 

ଡଂଗା ଉପେର େକଉଁଟ୍ େଲାକ 
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ମାରୁଥିସନ ଝୁରି । 

ପାଏନକୁଆଲି ବଁକ ବତକ 

କୁହୁଁଚି  ଉଡିବୁେଲ, 

ପହଁରି ପହଁରି ଗାଧୁଥିସୁ 

ମହାନଦିର କୁେଲ । 

ହିରାକୁଦୁ ବିଜଲି ବାହାରି 

ଘର କଲା ଉକିଆ, 

ଘର ର ଖୁସି ବାହାରେକ ଗଲା 

ନାଚେଲ ସବୁ ରସିଆ । 

ଦୁଇଟା େକନାଲ ବାହାରିେଛ 

ସାସନ ବରଗେଡ, 

େଖତ ପଡିଥିଲା ପଡିଆ  ହଇ 

ଚାସ େହଲା ଟାଂଗେର । 

ପାଏନ୍ େଦଖି କଲ କାରଖାନା 

ବସଲା ଚାରିଆେଡ, 

ପାନିର अଭାେବ ପଡିଆ େହଲା ଜମି 

ବାଡି ପଡଲା ମୁେଡ । 

ଜୀବନ ଲାଗି  ଆସରା  ଆଏ 

ନିରମଲ ପାଏନ୍ ବୁେp, 
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ଚାସିର ଦିେହଁ ତାକତ େଦସି 

ବାସି ପଖାଲ ମୁେଠ । 

ମଁା ଆଏ ଆମର ମହାନଏଦ୍ 

ନଉଛନ୍ ଘିଚି ଉଲଚି, 

ମଁାର ଲାଗି େକେଭ ଲଢମା 

ପୁଓ ହଇକରି ଛି । 

କଲ କାରଖାନା ଘିନିେନେଲ 

ପାଏନ୍ କେଲ କେଲ, 

ଆଁ ଫାରି େଦଖୁ ଥ ତେମ 

ଲୁହା ଖାଏବ େବେଲ । 

ଉପର ଆେଡ ବଂଧା ବାଂଧେଲ ନ 

ପାଏନ୍ ଆଏବା ନିଥିଲ�ା, 

ଖାଇ ପି ପଚି ନି ପାରେଲ 

ପଠାେବ  ଇଦି  ଉକୁଲ�ା । 

ମହାନଦିର ଲାଗି ମନ କାpୁେଛ 

ଆଁଖଲ ବୁହୁେଛ अହରହ, 

େତାର ପାଦ ଧୁ ଥାଉ ମହାନଏଦ୍ 

ମଁା ସମେଲଇ ସାହା ହ । 

             ପ�ଧାନପାଲି, ସ^ଲପୁର 
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କବି ପ�ସାଦ 

ସମିହାର୍ ଗତି ସମିହାର୍ ଗତି ସମିହାର୍ ଗତି ସମିହାର୍ ଗତି     
ଭୁଲିେହବା େକେ©ଇ 

ହଜିେଯସି ସିେନ ସମିହାର୍ ଧାେର 

अେମଟା େହଇ ରହିଯାଏସି 

ସବୁଦିେନ ହୁରୁଦ୍ ଭିତିେର । 

େଯେଭ େଲେହଁଟି େଦେଖେଲ 

ହାେଦ, େହଟାତ अତୀତ୍ ଆଏ 

େଯେତ ଭିଲ ହpାଲି େହେଲ 

ନି ମିେଲନ ଆର୍ ଘାଏ । 

ମନତ अବୁଝା ବାଉରା 

େହେଲ ସମିହା େଲେହଁଟି ନି ଫିେର 

େଯନ୍ ଭାେବ ଚାଲିେଛ େଯ ଚାଲିେଛ 

ଛpୁେଛ ସୁଖର୍ ଦୁଃଖର୍ ଡୁେର । 

େକେଭ ହାଡ୍ ଫଟା ଜାଡ୍ 

ତ େକେଭ େଜଠର୍ ଖରା 

ହରହମିସା ନି ବୁେହ ମହୁଲିଆ ଧୁକା 

େକେଭ ତତଲା ଝଉ 
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କରିେଦସି ଉଠାପହରା । 

ସମିହାର୍ ବତେର ସମିହା ଯଉେଛ 

ନିେଜ ସମିହାର୍ ବତର୍ େହେଲ ଯାଏକ୍ 

ସମିହା ନି ଜାେନ ସୁଖ୍ ଦୁଃଖ୍ ହାନି ଲାଭ୍ 

ନି अଟେକ କାହାେକ ଘେଡକ୍ 

ନି अଟେକ କାହାେକ ଘେଡକ୍ । 

 

ସଗ�ଗୁଡା , ମwଳ , େବଲପଡା , ବଲା�ୀର , ଓଡିଶା 

ପିନ୍- ୭୬୭୦୨୬ 

େମାବାଇଲ୍- ୭୬୦୬୦୫୧୩୯୫ 
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ପ�ବ� ବିଭାଗ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  428 

ସେkାଷ ପ+ନାୟକ 

ଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରାଦଶହରା    
 ଦଶହରା ଓଡ଼ିଶାେର ପାଳିତ ଏକ ଗଣପବ� । ଓଡ଼ିଶା ଭିନ�  ବିଭିନ�  

ଭାରତୀୟ ରାଜ�େର ଏହା ଦେଶରା, ନବରାତି� , ଦୁଗ�ା ପଜୂା ନାମେର 

ସମାନ ସମୟେର ପାଳିତ । ଏହା ଆୟୁଧ ପଜୂା ବା अ¦ପଜୂା ନାମେର 

ଓଡ଼ିଶାେର ଆଗରୁ ପାଳିତ େହଉଥିଲା ଯାହା ପେର ବ�ରୁ ଆରn ମାଟି 

ମ\ୂ� ନିମ�ାଣ କରି ଦୁଗ�ା ପଜୂା अଥବା ଉ\ର ଭାରତେର ପାଳିତ 

“ନବରାତି� ” ସହିତ ପାଳିତ େହାଇଆସୁଛି । ଦଶହରା अବସରେର ଖwା, 

ଢାଲ, ଲ�ଳ ଲୁହା, କରଣୀ ଆଦି ବିଭିନ�  ପାର"ାରିକ ଯ� ଓ 

ଉପକରଣ ଆଦି ଏହି ଦିନ ପଜୂା କରାଯାଇଥାଏ । ଓଡ଼ିଶା ଏକ 

କୃଷିପ�ଧାନ ରାଜ� େହାଇଥିବାରୁ କୃଷିଭି\ିକ ଉପକରଣ ହଳ-ଲ�ଳ, 

ଐତିହାସିକ ଯୁ�େର अରି ପରାହତ ନିମେk ବ�ବହାର େହାଇଥିବାରୁ 

ଖwା, ଢାଲ ଆଦି ଉପକରଣ ତଥା ନଥିକରଣେର ମୁଖ� ଭୂମିକା 

ନିଭାଇଥିବାରୁ କରଣୀ ଆଦି ଉପକରଣକୁ ଏହି ଦିନ ପଜୂା 

କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ�  ଜାତିର େଲାକ, େକୗଳିକ 

େପଷାର ଉପକରଣମାନ, ପ�ତି अ�ୀକାରବ�ତାକୁ ଦଶ�ାଇବା ନିମେk 

ପାଳିତ େହାଇଥାଏ । 

 ଏହା अସତ� ଓ अନ�ାୟ ଉପେର ସତ� ଓ ନ�ାୟର ବିଜୟର 
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ନିଦଶ�ନ । େଦବୀ ଭାଗବତ ଓ ସ�ଶତୀ ଚwୀେର ବ$�ତ अଛି େମଧାଋଷି,ର ମାଗ� 

ଦଶ�ନେର ମାତା ଦୁଗ�ା,ୁ ସm� କରି ତା, ଆଶୀବ�ାଦରୁ ରାଜ�ହୀନ ରାଜା ସୁରଥ ପୁନଃ 

ନିଜ ରାଜ� େଫରି ପାଇଥିେଲ ଓ ସମାଧି େବୖଶ� ମଧ� ନିଜର अଭିଳଷିତ ବର ଲାଭ କରି 

ପାରିଥିେଲ । ସମ] େଦବତା େଯେବ ମହିଷାସୁରର अତ�ାଚାରେର ସ�� େହାଇ ବ�ହE ା, 

ଶରଣାପନ� େହେଲ େସେତେବେଳ ବ�ହE ା, ଶ�ୀବି{ୁ ଓ ଶିବ, ପରାମଶ�େର ସମ] େଦବତା, 

େତଜ ସମିE ଳିତ କରି କାତ�ାୟନ ଋଷି, ଆଶ�ମେର ଯ�କୁwରୁ ମାୟା ବୀଜ-ାରା ଦୁଗ�ା,ୁ 

ଆବାହନ କେଲ, ଏବଂ େଦବୀ ଦୁଗ�ା ପ�କଟିତା େହେଲ । ସମ] େଦବତା ନିଜ ନିଜ ଆୟୁଧ 

ଦୁଗ�ା,ୁ ଦାନ କେଲ,େଶଷେର େଦବୀ ସିଂହ ବାହିନୀ େହାଇ ମହିଷାସୁର ସହ ଯୁ� 

କରିଥିେଲ । अେନକ ସମୟ ଯୁ� କଲାପେର େଦବୀ ଶଳୂ-ାରା ମହିଷାର ହୃଦୟ ବି� 

କେଲ, ଖଡ଼ଗ୍ -ାରା ଶିରେgଦ କେଲ। େସହି ସମୟ ଥିଲା େଚୖତ�  ଶୁକ�  ପe अ�ମୀ ଓ 

ନବମୀର ସfିeଣ, େତଣୁ ଏହିସମୟେର େଦବୀ,ୁ ମହାଶoି ରୂେପ ପଜୂା କରାଯାଏ। 

େତ� ତୟା ଯୁଗେର ରାବଣକୁ ପରା] କରିବା ନିମେk ରାମଚp�  େଚୖତ�  ବଦଳେର ଆଶି�ନେର 

ଏହି ପଜୂା କରିଥିେଲ, େସେବଠାରୁ ଏହା ଉଭୟ େଚୖତ�  ବାସkୀ ନବରାତ�  ଓ ଆଶି�ନ ଶାରଦ 

ନବରାତ�  ଭାେବ ବିଦିତ ଓ ଉଭୟ ସମୟେର େଦବୀ, ମହାପଜୂା ପ�ଚଳିତ। ନବମୀର 

ପରବ\�ୀ ଦିନ ବିଜୟଉdବ ବା ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳିତ ହୁଏ, ଏହା େଦବତାମାନ, -ାରା 

ମା ଦୁଗ�ା, ଯୁ� ପରବ\�ୀ ବିଜୟାଭିେଷକର ପର"ରାକୁ ସଚୂାଏ।  

 ଭାରତେର ପ�ତିବଷ� ଦୁଇଥର େଦବୀ ଦୁଗ�ା,ର ପଜୂା अନୁ.ିତ ହୁଏ। ଶରତ 

ଋତୁେର ଆଶି ନ ମାସ ଶୁକ�  ପeର ପଜୂାକୁ ‘େଦବୀ ପଜୂା’ ଏବଂ ବସk ଋତୁେର େଚୖତ� ମାସ 

ଶୁକ�  ପeର ପଜୂାକୁ ‘ବାସkୀ ପଜୂା’ କୁହାଯାଏ। େଯଉଁ ମା’ର ଶସ� ଆହାର କରି ମାନବ 
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ଜୀବିକା ନିବ�ାହ କେର, େସହି ଧରିତ� ୀ ରାଣୀର ବୟଃପ�ା�ିେର ଉତ୍ ଫୁଲ�  େହାଇ ଜନ-ମାନସ 

ବାସkୀ ଦୁଗ�ା, ପଜୂାର ଆେୟାଜନ କେର, ମାତ�  ଏକ ସାବ�ଜନୀନ ପଜୂା ରୂେପ ଶାରଦୀୟ 

େଦବୀପଜୂା ହW अଧିକ େଲାକପି�ୟତା अଜ�ନ କରିअଛି। ଏହି ଶାରଦୀୟ ପବ� ଭାରତର 

ପୁରପଲ� ୀେର ଦଶହରା ପବ�ରୂେପ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବ�ର ମଳୂ ଲe� େହଉଛି 

େଦବୀ ଉପାସନା। ଦୁଗ�ାପଜୂା ପରି ଦଶହରା ପବ� ମଧ� ବଷ�କେର ଦୁଇଥର ପାଳନ 

କରାଯାଏ। େଜ�.ମାସ ଶୁକ�ଦଶମୀ େହଉଛି ଗ�ାମାତା,ର ଜନE ଦିବସ I ଏହିଦିନ 

ଗ�ାପଜୂା କରି ଗ�ାନଦୀେର ସ�ାନ କେଲ ତି� ବିଧ ପାପ ଖwନ ହୁଏ େବାଲି ଏହି ତିଥିକୁ 

‘ଦଶହରା’ ବା ‘ଦଶବିଧ’ ପାପହରଣ ଦିବସ କୁହାଯାଏ । ଏହି ତିଥିଟି େଲାକମୁଖେର ‘ଗ�ା 

ଦଶହରା’ ନାମେର ପରିଚିତ I अନ� ଦଶହରା ପବ�ଟି ଆଶି ନ ମାସ ଶୁକ�ପe ଦଶମୀ 

ତିଥିେର ପାଳିତ ହୁଏ I ଏହି ଦୁଗ�ାପଜୂାର େଶଷ ଦିବସ । ଏହି ଦଶହରା ପବ� ଭାରତେର 

ସବ�ଜନବିଦିତ ପବ� । େତଣୁ ‘ଦଶହରା’ କହିେଲ ସମେ] ଆଶି ନ ଶୁକ�  ଦଶମୀକୁ ହW ବୁଝkି 

। ଏହି ଦଶହରା ଦିବସେର ରାମଚp�  ମାତୃଶoି ବନଦୁଗ�ା,ୁ ]ୁତି କରି ରାବଣର ନିଧନ 

ଉେqଶ�େର ଲ,ା अଭିମୁେଖ ବିଜୟଯାତ� ା କରିଥିବାରୁ ଏହି ତିଥିକୁ ‘ବିଜୟା ଦଶମୀ’ 

କୁହାଯାଏ । ପୁଣି ଏହି ଦିବସର अବ�ବହିତ ପବୂ�ରୁ ସିଂହବାହିନୀ ଆଦ�ା ଶoି ଦୁଗ�ା 

ଦୁq�ମନୀୟ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି େଦବତାମାନ,ର ମ�ଳ ବିଧାନ କରିଥିେଲ । 

େଦବୀ, ସହ ଦାନବମାନ,ର ଯୁ� କନ�ାମାସ ବା ଆଶି ନ ମାସ କୃ{ପe अ�ମୀଠାରୁ 

ଶୁକ�ପe ନବମୀ ପଯ��k େଷାଳଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା । ଶୁକ�  अ�ମୀ ଓ ନବମୀ ତିଥିେର 

ମହାମାରୁ େହାଇଥିଲା । ମହିଷାସୁର ସେମତ ସମ] अସୁର ବଂଶ ନିପାତ େହେଲ । 

ମହାମାରୁ ନବମୀ ରାତିର अfକାର ସହ େତୖ� େଲାକ�ରୁ अମ�ଳର ଛାୟା अପସରି ଗଲା, 
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ଶୁକ�  ଦଶମୀେର ସବୁପ�କାର ଶୁଭକାଯ��ର ଆରn େହଲା । ଏହିଦିନ ଜଗତର ଦୁଃଖ ହରଣ 

େହାଇଥିବାରୁ ଏହା ‘ଦୁଃଖହା ଦଶମୀ’ ନାମେର ଖ�ାତି ଲାଭ କରିअଛି େବାଲି ଆଦିକବି 

ଶଦୂ� ମୁନି ସାରଳା ଦାସ ‘ଚwୀପୁରାଣ’େର େଲଖିଛkି । ‘ଦୁଃଖହା ଦଶମୀ’ ଦିନ ମହାଦଶାରୁ 

ଉ�ାର ପାଇ େଦବତାମାେନ ମହାଶoି ବ� ହE ମୟୀ ଦୁଗ�ତିନାଶିନୀ ଦୁଗ�ା,ୁ ]ୁତି କରିଥିବାରୁ 

ଏହି ତିଥିେର ଦୁଗ�ା,ର ଆରାଧନା କରାଯାଏ । 

 େଦବୀ ମାହାତE �’ ମେତ: ‘ଚwୀ’ ଶୁଣି ରାଜ�ଭ� � ରାଜା ସୁରଥ,ର େମାହ ତୁଟିଯିବା 

ପେର େସ ଦୁଗ�ାପଜୂାର ପର"ରା ସୃ�ି କରିଥିେଲ । େଦବୀପୀଠଗୁଡ଼ିକେର ଆଶି ନ ମାସ 

କୃ{ପe अ�ମୀଠାରୁ ଶୁକ�ପe ନବମୀ ପଯ��k େଷାଳଦିନ ବ�ାପୀ ପଜୂା अନୁ.ିତ ହୁଏ । 

ଏହାକୁ େଷାଳପଜୂା କୁହାଯାଏ । ଶୁକ�ପe ସ�ମୀ ଦିନ ମୃଣEୟୀ ପ�ତିମା ଓ ଘଟ �ାପିତ ହୁଏ 

। अ�ମୀଦିନ ମହା�ମୀ ପଜୂା ଓ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ । ‘ବଳି’ ଶ¨ର अଥ� େହଉଛି 

ଉପହାର । ଜଗତଜନନୀ,ୁ ସm� କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର େଦବାକୁ ପେଡ । େତଣୁ 

େଦବୀପଜୂାେର ବଳିଦାନର ବ�ବ�ା ରହିअଛି I ନବମୀ ଦିନ ରoମୁଖା େଦବୀ,ୁ ଶାk 

କରିବା ପାଇଁ ଶାkି େବାଦା ପେଡ । ଦଶମୀ ଦିନ ମହା ସମାେରାହେର ମୃଣEୟୀ େଦବୀ 

ପ�ତିମା ଓ ଘଟ ବିସଜ�ନ କରାଯାଏ I ପୁରୀଠାେର ଦଶହରା ପରଦିନ ଦୁଗ�ା,ର େକ� ାଧାନି ତା 

ଶoି ‘େଗାସାଣୀ ଯାତ’ ଏବଂ ଏହି ତିଥିକୁ େଗାସାଣୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ I ଶାରଦୀୟ 

ଦୁଗ�ାପଜୂାେର ମହାସ�ାନ ବଳି ଏବଂ େହାମର ବ�ବ�ା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ମହାପଜୂା’ ମଧ� 

କୁହାଯାଏ । ବିବିଧ କାରଣରୁ ଦଶହରା ପବ� ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମହାନ 

ପାବ�ଣେର ପରିଣତ େହାଇअଛି । ଏହି ପବ�ର ମହ\  ବିଷୟେର େଦବୀ ପୁରାଣେର 

କୁହାଯାଇଛି େଯ ଏହା ଏକ ମହାନ, ପବିତ�  ବ� ତ ଏବଂ ଏହି ବ�ତ ପାଳନ କେଲ ସି�ି ଲାଭ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  432 

ହୁଏ ଓ ଶତ� �ମାେନ ପରାଜିତ ହୁअkି I କୁରୁେeତ�  ଯୁ� ଆରnର ପବୂ�ରୁ ଶ�ୀକୃ{ 

ପାwବମାନ,ୁ ବନଦୁଗ�ା,ର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଉପେଦଶ େଦଇଥିେଲ । ଇତିହାସ 

ପ�ସି� ଛତ� ପତି ଶିବାଜୀ ମଧ� େମାଗଲମାନ, ସହ ଯୁ� କରିବା ସମୟେର ଦୁଗ�ା,ର 

ଉପାସନା କରିଥିେଲ I ଦଶହରା ପବ�େର େଦବୀ, ଶoିର ପ�ତି.ା ପାଇଁ ଖଡ୍ ଗ ପଜୂା 

କରାଯାଏ I ଦଶହରା ଦିନ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିେଲ ଗୃହିଣୀମାେନ ପରିବାରର ମ�ଳ ଲାଗି 

ସୁଦଶାବ�ତ ପାଳନ କରି ଗୃହଲeE ୀ, ପଜୂା କରkି I ଭାଦ� ବ ମାସ ଶୁକ�  ଷ.ୀଠାରୁ ଆରn 

େହାଇଥିବା େସାମନାଥ ବ�ତର ଉଦ୍ ଯାପନ ପବ� ମଧ� ଦଶହରା ତିଥିେର ପାଳିତ ହୁଏ I 

ପରମ- ଈଶ ରୀ େଦବୀ ଦୁଗ�ା ବିଶ ର ସକଳ ବ]ୁେର ପରିବ�ା� I େସ ମହାବିଦ�ା, 

ମହାମାୟା ମହାେଯାେଗଶ ରୀ । ତା,ର ‘eର’ ବା େଶଷ ନଥିବାରୁ େସ ‘अeରା’ I 

 େଦବୀ ଭାଗବତର ମେତ, ରାବଣର ନିଧନ ପାଇଁ ବ� ହE ା, ପରାମଶ� ମେତ ଶ�ୀରାମ 

ବସk କାଳେର େଦବୀପଜୂା କରିବାକୁ ଚାହWେଲ। କାରଣ, ଶରତକାଳ अକାଳ, ଆଷାଢ଼ 

ଶୁକ�  ଏକାଦଶୀ (ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ) ଠାରୁ େହମk ଶୁକ�  ଏକାଦଶୀ ପଯ��k 

େଦବତାମାେନ ନିଦ� ା ଯାଆkି । ବ� ହE ା, ନିେq�ଶ ମେତ ଶ�ୀରାମଚp�  କନ�ାରାଶିର 

ଶୁକ�ପe ଷ.ୀ ତିଥିେର େଦବୀ, अକାଳ େବାଧନ ନିମେk ପଜୂାର ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ 

। ଶ�ୀରାମ ଧ�ାନ ବଳେର, େଦବୀ କୁମାରୀ ରୂପେର ବିଲ୍ଵବୃe ଶାଖାେର ଶାୟିତ ଥିବା 

ଜାଣିପାରି, ସକାେଳ କ�ାରn ଓ ସf�ାେବେଳ ବିଲ୍ଵବୃeମେୂଳ ଆରn କେଲ େଦବୀ,୍ 

େବାଧନ । ଏହାପେର ସ�ମୀ ତିଥିେର େଦବୀ,ୁ େଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରେର ପଜୂା କେଲ । 

େସେତେବେଳ ମଧ� େଦବୀ ସୁ� अବ�ାେର ଥିବାରୁ अ�ମୀ ତିଥିେର େଯାଗିନୀଗଣ,ୁ 

ଆହ୍ଵାନ କରି େଦବୀ,ୁ ପୁଣି ପଜୂା କେଲ । ଆଗତ େଯାଗିନୀଗଣ, େକାଳାହଳେର 
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େଦବୀ େକବଳ କଡ଼ େଲଉଟାଇ ପୁଣି େଶାଇେଲ । ଏହା ପେର अ�ମୀର େଶଷ ଓ 

ନବମୀର ଆରn ବା ସfିeଣ ସମୟେର ଶ�ୀରାମଚp�  କେଲ ସfିପଜୂା । अ�ମୀର ଚବିଶ 

ମିନଟ ଓ ନବମୀର ଚବିଶ ମିନଟ, ଏହିପରି େମାଟ अଠଚାଳିଶ ମିନଟ ଧରି େଦବୀ 

ଚାମୁwା,ର ଏହି ବିେଶଷ ସfିପଜୂା କରିଥିେଲ । ଶ�ୀରାମ ଚାମୁwା,ୁ ଆବାହନ କରି 

େଦବୀ ଦୁଗ�ା,ୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିେବଦନ କେଲ । ଚାମୁwା, ସହେଯାଗ ଫଳେର ନବମୀ 

ତିଥିେର େଦବୀ ଦୁଗ�ା ଜାଗ�ତ େହେଲ । ଏତିକିେବେଳ େସ େଦବୀ,ୁ କୁମାରୀ ରୂପେର 

ଦଶ�ନ କରି େଯାଗିନୀମାନ, ସହିତ ବିେଶଷ ପଜୂା କରି ଏକାସାେ� ଶେହଆଠ ନୀଳପଦE  

अପ�ଣ କରିଥିେଲ । େସହି ଦିନଠାରୁ କୁମାରୀ ରୂପୀ େଦବୀ,ର ପଜୂାର ଆରn ।  

ଘଟପଜୂା ପର"ରା ଘଟପଜୂା ପର"ରା ଘଟପଜୂା ପର"ରା ଘଟପଜୂା ପର"ରା :::: 

 ଶରତକାଳୀନ ଦୁଗ�ା େହଉ अଥବା ବାସkି ଦୁଗ�ାପଜୂା, ଏଥିେର ମ\ୂ�  �ାପନ 

କରାଯାଇ ଜୀବନ�ାସ କମ� ସହ ପଜୂା ନିୟମ ପ�ଣୟନ େହଉଥିେଲ ମଧ� ଘଟ�ାପନ ଜନିତ 

ପଜୂା ଆବହମାନ କାଳରୁ ପ�ଚଳିତ । ବିଭିନ�  ଭାବେର ମ\ୂ�ପଜୂାର ଆଦର ବଢିଥିେଲ ମଧ� 

ମଳୂ ତ\ କୁ ବାଦ େଦବା ସnବ େହାଇନାହW । ବାସkୀ ଦୁଗ�ାପଜୂା ବିେଶଷ ଭାେବ ପାଳିତ 

େହାଇ ନ ଥାଏ । अନ�ପeେର ଶରତକାଳୀନ ଦୁଗ�ାପଜୂା ଏେବ ସାବ�ଜନୀନ ପଜୂାର 

ସ ୀକୃତି ପାଇଛି, କିm ଉଭୟ ପଜୂା ଏବଂ ତା’ର ବିଧାନ ପ�ାୟତଃ ସମାନ । 

 ଏହି ଘଟେର ଆେମ େକଉଁ େକଉଁ େଦବତା,ୁ ଆବାହନ କରିଥାଉ । अବଶ� 

ଜଳେର ଗ�ା, ଯମୁନା, େଗାଦାବରୀ, ସରସ ତୀ, ନମ�ଦା, ସିfୁ ଏବଂ କାେବରୀର ପବିତ�  

ଭାବଧାରାକୁ ସମିEଶ�ଣ କରାଯାଏ । େଗାଟିଏ ଘଟ ମଧ�େର अଥ�ାତ ବିpୁ ମଧ�େର ସିfୁର 

ପରିକ�ନା େହାଇଥାଏ । େସହିପରି ବିଘ� ବିନାଶକ ଗଣନାୟକ, ଜଳର େଦବତା ବରୁଣ, 
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ଇp� ଏବଂ ଦଶଦିଗପାଳ, ସଯୂ��, ସହ ନବଗ�ହ ଏବଂ ଗ�ାମେଦବତୀ,ୁ ଆବାହନ କରି 

ଘଟେର �ାପନା କରାଯାଇ ପଜୂା କରାଯାଏ । अନ� ପeେର ଘଟ ମୁଖେର ଶିବ, କ�େର 

ବି{ୁ, ତଳ ଭାଗେର ବ�ହE ା, ମଧ�ଭାଗେର अ�ାଦଶ ମାତୃଗଣ, କୁeୀେର ସ�ସାଗର, 

ସ�ଦ ୀପ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଉଦରେର ସମ] ତୀଥ�କୁ ସEରଣ କରି ପଜୂା କରାଯାଏ । 

ନବମୀେର କୁମାରୀ ପଜୂା ନବମୀେର କୁମାରୀ ପଜୂା ନବମୀେର କୁମାରୀ ପଜୂା ନବମୀେର କୁମାରୀ ପଜୂା ::::    

 ଶ�ୀରାମଚp�  ରାବଣ,ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରତ କାଳେର ଶ�ୀ ଶ�ୀ ଦୁଗ�ାପଜୂା 

କରିଥିେଲ । ଏହାକୁ ‘अକାଳେବାଧନ’ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଶରତକାଳ ସଯୂ�� ଦeିଣାୟନ 

କରkି । ଶ�ାବଣ ମାସରୁ େପୗଷମାସ ସଯୂ��, ଦeିଣାୟନ; ମାଘରୁ ଆଷାଢ଼ ସଯୂ��,ର 

ଉ\ରାୟନ । ଦeିଣାୟନ େଦବତା,ର ରାତି�  । େତଣୁ ଉ\ରାୟନ େଦବତା, 

ଆରାଧନାର ପ�କୃ� ସମୟ । ରାବଣ, ବ� ହE ା, ବରେର अପାରଶoିର ଆଧିକାରୀ 

େହାଇଥିବାରୁ ତା,ୁ ବଧ କରିବା ନିମେk େଦବୀ, କୃପା ଆବଶ�କ । େତଣୁ ବ� ହE ା 

ଶ�ୀରାମଚp�,ୁ ଶରତ କାଳେର େଦବୀ, କ�ାରn କରିବାକୁ ନିେq�ଶ େଦେଲ । 

ଶ�ୀରାମଚp�  ଦ p େର ପଡ଼ିେଲ । ସୃ�ିକ\�ା ବ� ହE ା,ର ନିେq�ଶ ଓ େଦବେଦବୀ,ର 

ଦeିଣାୟନ । େଦବୀ ଜାଗ�ତ ନା ନିଦି� ତ ? େଦବୀ ଏେବ ଆବିଭ�ୂତ େହେବ ତ ? େତଣୁ 

େସ ଧ�ାନମଗ� େହାଇ ଜାଣିପାରିେଲ େଦବୀ ତି� ଶାଖା ବିଲ ଦଳେର ‘କୁମାରୀ’ କନ�ା ରୂେପ 

ଶାୟିତ । ଏହି ଦୃଶ� अବେଲାକନ କରି ବିେଭାର େହେଲ ଶ�ୀରାମଚp�  । େଦବୀ,ୁ ଜାଗ�ତ 

କରାଇେବ ।ବ� ହE ା, ନିେq�ଶେର ଷ.ୀଦିନ ‘ବିଲ ାଧିବାସ’ କେଲ ଶ�ୀରାମଚp�  । 

ଷ.ୀପେର ସ�ମୀେର େଦବୀ,ୁ େଷାଡ଼ଶ ଉପଚାରେର ପଜୂା କେଲ ମଧ� େଦବୀ,ର 

ନିଦ� ାଭ� େହଲାନି । अ�ମୀେର େଯାଗିନୀମାନ,ୁ ଡାକି ବିେଶଷ ପଜୂାକରିେଲ ଶ�ୀରାମ । 
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େତଣୁ अ�ମୀର େଶଷ ଦw ଓ ନବମୀର ପ�ଥମ ଦw(୨୪+୨୪=୪୮ମିନିଟ) ସfିeଣେର 

ପଜୂା କେଲ । ଏହାକୁ ‘ସfିପଜୂା’ କୁହାଯାଏ । ଚାମୁwା େଦବୀ, ସହାୟତାେର 

ଶ�ୀରାମଚp�  ଏହି ‘ସfିପଜୂା’ କରିଥିେଲ । ଏହି ପଜୂା ପେର अଥ�ାତ୍  ନବମୀ ଦିନ େଦବୀ 

ଜାଗ�ତ େହେଲ ଏବଂ ପୁନବ�ାର ‘କୁମାରୀ’ ରୂପେର ଶ�ୀରାମଚp�,ୁ ଦଶ�ନ େଦେଲ । େତଣୁ 

ନବମୀ ଦିନ କୁମାରୀ ପଜୂାର ପ�ଚଳନ अଛି । କୁମାରୀ ସାeାତ େଯାଗିନୀ, ପରମାେଦବୀ 

ପୁଣି ପରମପ�କୃତି । ଶ�ୀ ଶ�ୀ ଚwୀେର ଉେଲ� ଖ अଛି ‘¦ୀୟା ସମ]ା ସକଳ ଜଗତ ସୁ’ 

अଥ�ାତ୍  ସମ] ¦ୀ ଜାତି ବ� ହE ମୟୀ, ମହାମାୟା ଜଗ·ନନୀ,ର ଏକ अଂଶ ବିେଶଷ । ପ�ତି 

ନାରୀ ଭଗବତୀ, अଂଶ େହେଲ ମଧ� କୁମାରୀ, ମଧ�େର ଭଗବତ୍  ସ\ା ବିେଶଷ 

ଭାବେର ପ�କାଶିତ । ତ�ମେତ େଷାହଳ ବଷ� ପଯ��k अବିବାହିତା କନ�ା,ୁ କୁମାରୀ 

କୁହାଯାଏ । େଯେତଦିନ ପଯ��k କନ�ା ଋତୁମତୀ ନ ହୁअkି େସେତଦିନ ପଯ��k ‘କୁମାରୀ’ 

ତାହା କୁସୁମପରି ପବିତ�  । େତଣୁ େସେତଦିନ ପଯ��k କନ�ା େଦବେସବାେର ନିେବଦିତ 

େହାଇପାରିେବ । େତ� ତୟା ଯୁଗେର ଶ�ୀରାମଚp�  େଦବୀ ଦୁଗ�ା,ୁ କୁମାରୀ ରୂପେର ଦଶ�ନ 

କରିଥିେଲ ଏବଂ ପଜୂା କରିଥିେଲ ମଧ� ପରବ\�ୀକାଳେର ଶ�ୀଶ�ୀ ରାମକୃ{ ଓ ତା,ର 

ଶିଷ� ବିେବକାନp ଏହାର ବହୁଳ ପ�ଚାର କରିଥିେଲ ଏବଂ ରାଣୀ ରାସମଣୀ େଦବୀ,ଦ ାରା 

କୁମାରୀ ପଜୂାକରାଇ ଏହାର ପ�ସାର ମଧ� କରିଥିେଲ। କାରଣ କୁମାରୀ, ମଧ�େର 

ଭଗବତ୍  ସ\ା अନୁଭବ କରିଥିେଲ । ଏଣୁ ଦୁଗ�ାପଜୂାର ନବମୀ ରାତି� େର େକେତକ ବ� ାହE ଣ 

ବଂଶୀୟ ସାତରୁ ଆଠ ବଷ�ର କନ�ାକୁ ପାଦେର अଳତା, ଆଖିେର କ·ଳ ଓ କପାଳେର 

ଚpନ ଟିପା େଦଇ ସୁpର ଭାବେର ସଜାଇ ନୂତନ ଶାଢ଼ି ପରିଧାନ କରାଇ ବିଭିନ�  

ଉପେଢ଼ୗକନ େଦଇ ପଜୂା କରାଯାଏ । ଏହାକୁ ‘କୁଆଁରୀ ଲeE ୀ’ ପଜୂା କୁହାଯାଏ । ଓଡ଼ିଶାର 
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ସବୁ ପଜୂାମwପେର ନବମୀ ଦିନ କୁମାରୀ ପଜୂା କରା ନ ଗେଲ ମଧ� କଟକ ଜିଲ� ାର 

ପୁନ� ଗ�ାମର େଘାଷଘର ପଜୂାମwପେର ଆବାହମାନକାଳରୁ କୁମାରୀ ପଜୂା େହାଇଆସୁଛି 

। କଥିତ अଛି, େଯଉଁମାେନ ଏହି ପଜୂା ଦଶ�ନ କରkି, େସମାେନ ଚତୁବଗ� ଫଳ ପାଆkି । 

କୁମାରୀ ପଜୂା େହଉଛି ନାରୀଜାତି ପ�ତି ସyାନ ପ�ଦଶ�ନର ଏକ ପ�କି�ୟା ମାତ�  । 

 अନ�ଟି େଚୖତ� ମାସର ଶୁକ�  ଦଶମୀ ଯାହାକୁ ବାସkୀ ଦୁଗ�ାପଜୂା କୁହାଯାଏ । େଜୖ�. 

ଶୁକ�  ଦଶମୀ ଦିନଟି ଗ�ାମାତା,ୁ େକp�କରି ଗ�ା ଦଶହରା ଭାେବ ପାଳନ କରାଯାଏ । 

ଦଶେଦାଷ ବା ପାପରୁ ଯିଏ ମୁoକରାଏ ସିଏ ଦଶହରା ।  ଏହି ଦିନ ଗ�ାଘାଟେର ବୁଡ଼ 

େଦେଲ ମନୁଷ�ର ସମ] ପାପ େଧାଇ େହାଇଥାଏ େବାଲି ବିଶ�ାସ ରହିଛି । ଗ�ାସ�ାନ 

କେଲ अେନକ ପୁଣ� ମିଳିଥାଏ, କିm ଏହି ଦିନେର ସ�ତ� ପୁଣ� ଲାଭ େହାଇଥାଏ । 

େଲାକକଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ େଯ ଆଜିର ଏହିଦିନ ସ�ୟଂ ଗ�ାମାତା ଧରାବରଣ କରିଥିେଲ । 

ତା, ଆଗମନେର ପୃଥିବୀବାସୀ ଧନ� େହାଇଥିେଲ । େତଣୁ ତା, ଆଗମନ ଦିନକୁ ଗ�ା 

ଦଶହରା େବାଲି କୁହାଯାଏ । ଗ�ା ଦଶହରାେର ଗ�ା, ମpିର ବ�ତୀତ अନ� 

େଦବେଦବୀ, ମpିରେର ବିେଶଷ ପଜୂା��ନା େହାଇଥାଏ । ଗ�ା ଦଶହରାେର 

ଦାନପୁଣ�ର ବିେଶଷ ମହ\�  ରହିଛି ।  

 ସଯୂ��ବଂଶୀ ରାଜା ଭରତ । ତା, ନାମାନୁସାେର ଆମ େଦଶର ନାମ ଭାରତ । 

େସେତେବେଳ ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ଥିଲା अେଯାଧ�ା । ଭରତ अତ�k ପରାକ�ମୀ ଏବଂ 

ଧମ�ଶୀଳ ରାଜା ଥିେଲ । କିm ତା, ପୁତ�  ମହାରାଜ ବାହୁ ଧମ�ଭୀରୁ ଥିେଲ ମଧ� ପରାକ�ମୀ 

ନଥିବାରୁ ଶତ� �ମାନ, -ାରା ପରାଜିତ େହାଇ ବନଗାମୀ େହେଲ । ତା,ର ଦୁଇରାଣୀ 

ଥିେଲ । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜେଣ ବିଷପାନ କରି ପ�ାଣତ�ାଗ କେଲ । अନ�ଜଣକ 
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ରାଣୀଠାରୁ ସଗର ଜନE  ଗ�ହଣ କେଲ । ତା,ର ମଧ� ଦୁଇ ପତ� ୀ ଥିେଲ । ପ�ଥମପତ� ୀ 

ସୁମତୀ, ଔରସରୁ ୬୦ ହଜାର ପୁତ�  ଜନE  ଗ�ହଣ କେଲ । ଦି ତୀୟ ରାଣୀ େକଶିନୀ, 

ଗଭ�ରୁ ଏକମାତ�  ପୁତ�  ସkାନ अସମ~ ବା अଶମ~ସକୁ ଜନE  େଦେଲ, କିm େସ ବହୁତ 

ଦୁ� ଥିଲା ।ସଗର अଶ୍ଵେମଧ ଯ� ନିମେk ଷାଠିଏ ହଜାର ପୁତ� ,ୁ अଶ କୁ अେନ ଷଣ 

କରିବାକୁ ନିେq�ଶ େଦେଲ । କାେଳ अଶ େମଧ ଯ� କରି, ସଗର ସ ଗ�ର ରାଜା େହାଇଯିେବ 

େସ ଭୟେର ଇp�  କପଟ କରି अଶ କୁ ପାତଳପୁରୀ କପିଳମୁନି, ଆଶ�ମେର ବାfିେଦେଲ । 

ସଗର ପୁତ� ମାେନ ସାଗର େଖାଳି अଶ କୁ େଖାଜିେଖାଜି େସଠାେର ପହ|ିେଲ ଏବଂ ମୁନି,ୁ 

େଚାର େବାଲି କହି अପମାନିତ କରିବାରୁ, େସ अଭିଶାପ େଦଇ େସମାନ,ୁ ଭସE  

କରିେଦେଲ । ଏମାେନ ନେଫରିବାରୁ ସଗର ଦି ତୀୟ ପତ� ୀ, ପୁତ�  अସମ� ବା 

अଶମ~ସ, ପୁତ�  अଥ�ାତ୍  ନାତି अଂଶୁମାନ,ୁ େସମାନ,ୁ େଖାଜିବାକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂେସ 

କପିଳ, ଠାରୁ अଶ ଆଣି ଯ� ସ"ନ�  କେଲ ଓ ପ�କୃତ ଘଟଣାକୁ ସଗର,ୁ ଜଣାଇେଲ । 

େତେବ ପିତୃ\�ମାନ, ଉେqଶ�େର ଜଳତପ�ଣ କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ, େଗାଟିଏ ପeୀ 

अଂଶୁମାନ,ୁ କହିଥିଲା େଯ ଜଳ କି ତିଳତପ�ଣ ନୁେହଁ, େସମାନ,ର ମୁoି ପାଇଁ ଗ�ା,ର 

ପବିତ�  ଧାରାର �ଶ� ଦରକାର अଛି । େସଥିପାଇଁ अଂଶୁମାନ କେଠାର ତପସ�ା କେଲ 

ମଧ�, ତାହା ନିରଥ�କ େହଲା। ତା’ପେର ତା, ପୁତ�  ଦିଲି� ପ ମଧ� େଚ�ା କରି ବିଫଳ 

େହେଲ । େସ ନିଃସkାନ ଥିେଲ  । ତା,ର ଦୁଇ ବିଧବା ପତ� ୀ ଭଦ� ା ଓ ସୁଭଦ� ା,ୁ 

ବଂଶରeା ନିମେk େପ�ମାବ� େହବାକୁ ଐବଋଷି ପରାମଶ� େହେଲ । େସମାନ, ମଧ�ରୁ 

ଜେଣ ଗଭ�ବତୀ େହେଲ ଏବଂ ମାଂସପିwୁଳାଟିଏ ଜନE  େଦେଲ । ପୁଣି ଋଷି, ପରାମଶ� 

କ�େମ ରାଣୀ ତା,ୁ ରାଜପଥେର ଶୁଆଇ େଦେଲ । େସହି ସମୟେର अ�ବକ�  ଋଷି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  438 

ଯାଉଥିବା େବେଳ ମାଂସ ପିwୁଳାଟି ଦୃ�ିେଗାଚର େହଲା । େସହି ମାଂସ ପିwୁଳାଟିର अ]ିର 

ରୂପ େଦଖି କାେଳ ଏହା ତା,ୁ ବିଦ� �ପ କରୁଛି େବାଲି ଭାବି अଭିଶାପ େହେଲ । 

 କହିେଲ: ଉପହାସ କରୁଥିେଲ ଧ�ଂସ ପାଇଯାअ, େନାହିେଲ ଦିବ� ପୁରୁଷ 

ପାଲଟିଯାअ। अଭିଶାପ ଆଶୀବ�ାଦ େହଲା, େସ େହେଲ ଭଗୀରଥ। ଭଗୀରଥ ପବୂ�ପୁରୁଷ, 

କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ ଏବଂ େସମାନ, ପାପଗ�] ଦଗ୍ ଧ ଶରୀର ଓ ଆତE ାର ମୁoି ନିମେk େସ 

ନିଘ�ାତମୁନି, କପିଳାସ, ପ�ଜାପତି, େବୖକୁ�ପୁରୀ, େମରୁଗିରି, ଐରାବତ, ଇp�ପୁରୀ, 

ଜହି� ଋଷି, ଯମୁନା, ସରସ�ତୀ ଏବଂ ମାଧବ ନାରାୟଣ ଇତ�ାଦି ଧାମେର ୧୨ବଷ� େଲଖାଏଁ 

ଧରି ୧୪୪ବଷ� ତପଶE ାରଣ କରିଛkି: ଏହି ଦିବସଟି େଚୖତ�  ଶନିବାର କୃ{ ତ� େୟାଦଶୀ 

ଥିଲା। ଏେବ ବି ଏହି ଦିବସଟିର ବାରୁଣୀ ସ�ାନବା ବୁଡ଼ ଦୃ�ିରୁ ତା¡ଯ�� अଛି େତେବ ପବୂ� 

ପ�ତିଶ��ତି अନୁସାେର ଭଗୀରଥ ବାଟକଢ଼ାଇ ଆେଗଆେଗ ଶ� ଫୁ,ି ଫୁ,ି ଚାଲିେଲ । 

ତା, ସହିତ अନ�ମାେନ ମିଶି ପ|ତୀଥ� େହେଲ । ପବୂ� ସ\�ାନୁସାେର େସଠାେର ପ�ଥେମ 

ଭଗୀରଥ ପିତୃପୁରୁଷ, अଭିଶ� ଜ ଳk अଗି�କୁ ଲÇପ�ଦାନ କେଲ । ପେର ପେର 

ଗ�ାମାତା କୁଳ ଉ�ାରିେଲ ଭଗୀରଥ । ଗ�ା,ର ସାଗର ସହିତ ସ�ମ�ଳୀ ହW 

ଗ�ାସାଗର । ମକର ସଂକ� ାkିେର େଦବୀ ଗ�ା, ଧାରା ସଗରମାନ,ୁ ମୁo କରିଥିଲା 

େବାଲି ଏହା ଏକ ପବିତ�  ଦିବସ  । ଏହାକୁ ଏକ ପଣୂ�ତିଥି ମେନକରି ଏଠାେର ଓ ବିଭିନ�  

ନଦନଦୀେର ମକର ବୁଡ଼ ପକାଯାଏ। ଭଗୀରଥ, ତପସ�ାରୁ ନାରାୟଣ ଦଶ�ନ ଓ ପେର 

ପଦେଧୗତ । ଏହି ପଦେଧୗତ ଜଳରାଶିର ଧାରା ହW ଗ�ାର ଧାରା । ଏହିଠାରୁ ଆରn 

ହୁଏ ଗ�ା,ର ଜନE ବୃ\ାk । େଜ�. ଶୁକ�  ଦଶମୀ ଗ�ା,ର ଜନE  । ଏହି ଦିନଟି ଗ�ା 

ଜୟkୀ ନାେମ ବିଦିତସଯୂ��ବଂଶୀ ରାଜା ଭରତ । ତା, ନାମାନୁସାେର ଆମ େଦଶର ନାମ 
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ଭାରତ  । େସେତେବେଳ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ  ଥିଲା अେଯାଧ�ା । ଭରତ अତ�k 

ପରାକ�ମୀ ଏବଂ ଧମ�ଶୀଳ ରାଜା ଥିେଲ । କିm ତା, ପୁତ�  ମହାରାଜ ବାହୁ ଧମ�ଭୀରୁ ଥିେଲ 

ମଧ� ପରାକ�ମୀ ନଥିବାରୁ ଶତ� �ମାନ,ଦ୍ଵାରା ପରାଜିତ େହାଇ ବନଗାମୀ େହେଲ । 

ତା,ର ଦୁଇରାଣୀ ଥିେଲ । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜେଣ ବିଷପାନ କରି ପ�ାଣତ�ାଗ କେଲ 

। अନ�ଜଣକ ରାଣୀଠାରୁ ସଗର ଜନE  ଗ�ହଣ କେଲ । ତା,ର ମଧ� ଦୁଇ ପତ� ୀ ଥିେଲ । 

ପ�ଥମପତ� ୀ ସୁମତୀ, ଔରସରୁ ୬୦ ହଜାର ପୁତ�  ଜନE  ଗ�ହଣ କେଲ। ଦି ତୀୟ ରାଣୀ 

େକଶିନୀ, ଗଭ�ରୁ ଏକମାତ�  ପୁତ�  ସkାନ अସମ~ ବା अଶମ~ସକୁ ଜନE  େଦେଲ, କିm େସ 

ବହୁତ ଦୁ� ଥିଲା ।ସଗର अଶ୍ଵେମଧ ଯ� ନିମେk ଷାଠିଏ ହଜାର ପୁତ� ,ୁ अଶ କୁ 

अେନ ଷଣ କରିବାକୁ ନିେq�ଶ େଦେଲ । କାେଳ अଶ େମଧ ଯ� କରି, ସଗର ସ ଗ�ର ରାଜା 

େହାଇଯିେବ େସ ଭୟେର ଇp�  କପଟ କରି अଶ କୁ ପାତଳପୁରୀ କପିଳମୁନି, ଆଶ�ମେର 

ବାfିେଦେଲ । ସଗର ପୁତ� ମାେନ ସାଗର େଖାଳି अଶ କୁ େଖାଜିେଖାଜି େସଠାେର ପହ|ିେଲ 

ଏବଂ ମୁନି,ୁ େଚାର େବାଲି କହି अପମାନିତ କରିବାରୁ, େସ अଭିଶାପ େଦଇ େସମାନ,ୁ 

ଭସE  କରିେଦେଲ । ଏମାେନ ନେଫରିବାରୁ ସଗର ଦି ତୀୟ ପତ� ୀ, ପୁତ�  अସମ� ବା 

अଶମ~ସ, ପୁତ�  अଥ�ାତ୍  ନାତି अଂଶୁମାନ,ୁ େସମାନ,ୁ େଖାଜିବାକୁ ପଠାଇେଲ ଏବଂେସ 

କପିଳ, ଠାରୁ अଶ ଆଣି ଯ� ସ"ନ�  କେଲ ଓ ପ�କୃତ ଘଟଣାକୁ ସଗର,ୁ ଜଣାଇେଲ । 

େତେବ ପିତୃ\�ମାନ, ଉେqଶ�େର ଜଳତପ�ଣ କରିବାକୁ ଗଲାେବେଳ, େଗାଟିଏ ପeୀ 

अଂଶୁମାନ,ୁ କହିଥିଲା େଯ ଜଳ କି ତିଳତପ�ଣ ନୁେହଁ, େସମାନ,ର ମୁoି ପାଇଁ ଗ�ା,ର 

ପବିତ�  ଧାରାର �ଶ� ଦରକାର अଛି । େସଥିପାଇଁ अଂଶୁମାନ କେଠାର ତପସ�ା କେଲ 

ମଧ�, ତାହା ନିରଥ�କ େହଲା । ତା’ପେର ତା, ପୁତ�  ଦିଲି� ପ ମଧ� େଚ�ା କରି ବିଫଳ 
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େହେଲ । େସ ନିଃସkାନ ଥିେଲ  ।  ତା,ର ଦୁଇ ବିଧବା ପତ� ୀ ଭଦ� ା ଓ ସୁଭଦ� ା,ୁ 

ବଂଶରeା ନିମେk େପ�ମାବ� େହବାକୁ ଐବଋଷି ପରାମଶ� େହେଲ । େସମାନ, ମଧ�ରୁ 

ଜେଣ ଗଭ�ବତୀ େହେଲ ଏବଂ ମାଂସପିwୁଳାଟିଏ ଜନE  େଦେଲ । ପୁଣି ଋଷି, ପରାମଶ� 

କ�େମ ରାଣୀ ତା,ୁ ରାଜପଥେର ଶୁଆଇ େଦେଲ । େସହି ସମୟେର अ�ବକ�  ଋଷି 

ଯାଉଥିବା େବେଳ ମାଂସ ପିwୁଳାଟି ଦୃ�ିେଗାଚର େହଲା େସହି ମାଂସ ପିwୁଳାଟିର अ]ିର 

ରୂପ େଦଖି କାେଳ ଏହା ତା,ୁ ବିଦ� �ପ କରୁଛି େବାଲି ଭାବି अଭିଶାପ େହେଲ  ।କହିେଲ: 

ଉପହାସ କରୁଥିେଲ ଧ�ଂସ ପାଇଯାअ, େନାହିେଲ ଦିବ� ପୁରୁଷ ପାଲଟିଯାअ । अଭିଶାପ 

ଆଶୀବ�ାଦ େହଲା, େସ େହେଲ ଭଗୀରଥ ।ଭଗୀରଥ ପବୂ�ପୁରୁଷ, କାହାଣୀ ଶୁଣିେଲ ଏବଂ 

େସମାନ, ପାପଗ�] ଦଗ୍ ଧ ଶରୀର ଓ ଆତE ାର ମୁoି ନିମେk େସ ନିଘ�ାତମୁନି, କପିଳାସ, 

ପ�ଜାପତି, େବୖକୁ�ପୁରୀ, େମରୁଗିରି, ଐରାବତ, ଇp�ପୁରୀ, ଜହି� ଋଷି, ଯମୁନା, ସରସ୍ଵତୀ 

ଏବଂ ମାଧବ ନାରାୟଣ ଇତ�ାଦି ଧାମେର ୧୨ବଷ� େଲଖାଏଁ ଧରି ୧୪୪ବଷ� ତପଶE ାରଣ 

କରିଛkି: ଏହି ଦିବସଟି େଚୖତ�  ଶନିବାର କୃ{ ତ� େୟାଦଶୀ ଥିଲା । ଏେବ ବି ଏହି 

ଦିବସଟିର ବାରୁଣୀ ସ�ାନବା ବୁଡ଼ ଦୃ�ିରୁ ତା¡ଯ�� अଛି । େତେବ ପବୂ� ପ�ତିଶ��ତି अନୁସାେର 

ଭଗୀରଥ ବାଟକଢ଼ାଇ ଆେଗଆେଗ ଶ� ଫୁ,ି ଫୁ,ି ଚାଲିେଲ । ତା, ସହିତ अନ�ମାେନ 

ମିଶି ପ|ତୀଥ� େହେଲ । ପବୂ� ସ\�ାନୁସାେର େସଠାେର ପ�ଥେମ ଭଗୀରଥ ପିତୃପୁରୁଷ, 

अଭିଶ� ଜ ଳk अଗି�କୁ ଲÇପ�ଦାନ କେଲ । ପେର ପେର ଗ�ାମାତା । କୁଳ ଉ�ାରିେଲ 

ଭଗୀରଥ । ଗ�ା,ର ସାଗର ସହିତ ସ�ମ�ଳୀ ହW ଗ�ାସାଗର । ମକର ସଂକ� ାkିେର 

େଦବୀ ଗ�ା, ଧାରା ସଗରମାନ,ୁ ମୁo କରିଥିଲା େବାଲି ଏହା ଏକ ପବିତ�  ଦିବସ । 

ଏହାକୁ ଏକ ପଣୂ�ତିଥି ମେନକରି ଏଠାେର ଓ ବିଭିନ�  ନଦନଦୀେର ମକର ବୁଡ଼ ପକାଯାଏ  
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ଭଗୀରଥ, ତପସ�ାରୁ ନାରାୟଣ ଦଶ�ନ ଓ ପେର ପଦେଧୗତ । ଏହି ପଦେଧୗତ 

ଜଳରାଶିର ଧାରା ହW ଗ�ାର ଧାରା । ଏହିଠାରୁ ଆରn ହୁଏ ଗ�ା,ର ଜନE ବୃ\ାk 

େଜ�. ଶୁକ�  ଦଶମୀ ଗ�ା,ର ଜନE  । ଏହି ଦିନଟି ଗ�ା ଜୟkୀ ନାେମ ବିଦିତ େସ ପୁଣି 

ଦଶ ପାପ ହାରିଣୀ । ଏଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଗ�ା ଦଶହରା େବାଲି କୁହkି । ଏହିଦିନ ଗ�ା 

ନାରାୟଣ ନାମେର େଯ େକୗଣସି ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟେର ସ�ାନ ବା ବୁଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ 

ପାପ ଦୂରିତ ହୁଏ େବାଲି ବିଶ ାସ । କିଛି ନେହେଲ ଗ�ାଜଳ େଟାପାଏ ମଥ ସି|ନ ବା 

ଉଦର� କରିବା ଏହି ଦିନେର ଉଚିତ୍  ମେନକରାଯାଏ । େସ ପୁଣି ଦଶ ପାପ ହାରିଣୀ । 

ଏଣୁ ଏହି ଦିବସକୁ ଗ�ା ଦଶହରା େବାଲି କୁହkି । ଏହିଦିନ ଗ�ା ନାରାୟଣ ନାମେର 

େଯ େକୗଣସି ନଦୀ ବା ଜଳାଶୟେର ସ�ାନ ବା ବୁଡ଼ ପକାଇେଲ ସକଳ ପାପ ଦୂରିତ ହୁଏ 

େବାଲି ବିଶ ାସ । କିଛି ନେହେଲ ଗ�ାଜଳ େଟାପାଏ ମଥ ସି|ନ ବା ଉଦର� କରିବା ଏହି 

ଦିନେର ଉଚିତ୍  ମେନକରାଯାଏ । 

 ସଂଗ�ାହକ : ସେkାଷ  ପ+ନାୟକ 
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ପ�ତିଭା ପି�ୟଦଶ�ନୀ 

ତାରାପୀଠ ତାରାପୀଠ ତାରାପୀଠ ତାରାପୀଠ : : : : ଏକ अନନ� अନୁଭୂତିଏକ अନନ� अନୁଭୂତିଏକ अନନ� अନୁଭୂତିଏକ अନନ� अନୁଭୂତି    

 ୨୦୧୫ ମସିହା अେ�ାବର 

ମାସେର ଦଶ ମହାବିଦ�ା, 

ବିଷୟେର ଆେଲଖ�ଟିଏ ପ�]ୁତ 

କରିବା ପାଇଁ ଆଦିଶoି,ର ଏହି 

ଦଶରୂପ,ୁ ଜାଣିବାର େସୗଭାଗ� 

େହଲା। ପ�ଥମ ମହାବିଦ�ା ମା 

ତାରା, ପ�ତି ଭିନ�  ଏକ ପ�ତ�ୟ 

ଜାତ େହଲା। ଆେଲଖ�ଟି 

ପ�କାଶିତ େହବାର କିଛିଦିନ ପେର ମା’, ଆଶୀବ�ାଦ ଓ େଦୖବୀ ସଂେଯାଗ 

ବଶତଃ ତାରା ମା’, ପୁତ� , ଏବଂ ତାରାପୀଠର ପାଗଳ ସ© 

କୁହାଯାଉଥିବା ମହାଗୁରୁ ବାମାେeପା, ସ^fେର ଆେଲଖ� େଲଖିବାକୁ 

अଦୃ� ଆେଦଶ ମିଳିଲା େଯମିତି। ମଁୁ ତା ପବୂ�ରୁ େeପା ବାବା, 

ବିଷୟେର କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ସୁେଯାଗକୁ ଶାଶୁଘେର ସମେ] 

ନିଗମାନp, ଦୀeିତ ଭo। ବାମାେeପା େହଉଛkି ନିଗମାନp 

େଦବ, ପ�ଥମ ଗୁରୁ। େତଣୁ ଶଶୁର, ପାଖରୁ ବାମାେeପା, ଜୀବନୀ 

ସ^fୀୟ ବହିଟିଏ ମିଳିଲା। ବହିଟି ପଢିବା ଭିତେର ମଁୁ ନିଜକୁ 
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ତାରାପୀଠ, େସଠିକା ମହାଶEଶାନ, େଶ ତ ସିମୁଳି ମଳୂେର େeପା ବାବା, ଶିeଣକୁ ପ�ତ�e 

ବ|ୁଥିଲି, ଜୀବkକୁw ଓ -ାରିକା ନଦୀ ଜଳେର ଭିଜୁଥିଲି ଆଉ ତାରା ମା’କୁ 

ଲାଗିେହଉଥିବା ରoଜବା ଓ ମpାର ସା�କୁ ଆଳତୀର ଝୁଣାଗf େମା ନାସାରf�  

ଭରୁଥିଲା। ୨୦୧୬ ମସିହା େଫବୃଆରୀ ମାସେର ବାମାେeପା, ବିଷୟେର େମା ଆେଲଖ� 

ଟି ପ�କାଶ ପାଇଲା। ମା ର କରୁଣା ଓ ମହାଗୁରୁ , ଆଶୀବ�ାଦ ରୁ ଆେଲଖ� ଟିକୁ ପାଠେକ 

ଖୁବ ପସp କେଲ। ପେତ�କ ପାଠକ, ର ସମାନ ମତ, "ଆପଣ , ଶ¨ ମାଧ�ମେର 

ଆେମ ବି ତାରାପୀଠ ଦଶ�ନ କରିବା अନୁଭବ ପାଇଲୁ"। ପ�କୃତେର ମଁୁ େସଯାଏଁ ସି� 

ପୀଠର ଦଶ�ନ େସୗଭାଗ� अଜ�ନ କରି ନ ଥାଏ। ସବୁ େସଇ ପରାଶoି ମା ହW େଲଖାଉଥିଲା 

େମାେତ ନିମି\ ମାଧ�ମ ମାତ�  କରି। 

 େତେବ ତା ପରଠୁ ଭାବେର ଭାବେର ମାନସ ଚeୁେର अେନକ ଥର ମା କୁ ଦଶ�ନ 

କରିଛି। ପୀଠ ଦଶ�ନ କରିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆ�ଯ�� ର କଥା େହଲା ମାନସ ଦଶ�ନ େର 

େଦଖିଥିବା ସବୁ କିଛି ପ�କୃତେର ଠିକ େସମିତି ହW ଥିଲା େଯମିତି ବା]ବେର अଛି। ପୀଠେର 

ପହ|ି ଏହି ସୁଖଦ ଆ�ଯ��, ମା ପ�ତି େମା ବିଶ ାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିେଦଲା। େତେବ 

ମା ପ�ତି ଦିନୁଦିନ ନିବିଡ଼ େହଉଥାଏ ଭାବ। େସଇବଷ� ପ�ାୟ ୭ ମାସ ଧରି अତ�ଧିକ ସ ା�� 

ସମସ�ା ଲାଗି ରହିଲା। ମଝିେର ଦୁଇଥର अବ�ା अତି ସ,ଟାପନ�  େହାଇଥିଲା। ସୁ� 

େହବା ପେର ମା ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଆଗ�ହ ପ�ବଳ େହଲା।  

 େଶଷେର ମା ର େଡାରି ଲାଗିଲା ୨୦୧୭ ମସିହା ଜୁନ ମାସେର। ଶାଶୁ, ଶଶୁର, 

ନଣp, ନଣେpଇ ଓ େମା ସ ାମୀ ତଥା ପୁअକୁ େନଇ ପହ|ିଲୁ କଲିକତା େର। ମଁୁ 

ତାରାପୀଠ ଦଶ�ନ ର ଏକକ अଭିଳାଷ େନଇ ଯାଇଥିଲି। ପ�ଥମ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ େଢ଼ର 
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ବୁଲାବୁଲି େହଲା। ଜୁନ ମାସ 11 ତାରିଖ, ଦିନସାରା अେନକ ବୁଲିବା ପେର ସf�ାେର 

କାଲିଘାଟ େର ମା କାଳୀ, ସୁpର ଦଶ�ନ ଓ ପେର କିଣାକିଣି କରି େହାେଟଲ କୁ େଫରିବା 

େବଳକୁ ପ�ାୟ ରାତି ୧୧ଟା। ସମେ] अସnବ ଥକି ଯାଇଥିେଲ। ୧୩ ତାରିଖେର ଓଡିଶା 

େଫରିବାକୁ ଥାଏ। େତଣୁ ନିu\ି କେଲ ୧୨ ତାରିଖ ଦିନଟି ଆରମ କରି अ� କିଛି ବୁଲିବା 

ପାଇଁ। େମା ମନ େଯମିତି ବିେଦ� ାହ କରି ଉଠିଲା। ମଁୁ େଯ େକବଳ ତାରାପୀଠ ଦଶ�ନ ଇgା 

େନଇ ଯାଇଥିଲି। ରାତିେର �ିର େହଲା ସକାେଳ ମଁୁ ଶଶୁର, ସହିତ ମା ର ଦଶ�ନ ପାଇଁ 

ଯିବି। େଶାଇବା େବଳକୁ अ��ରାତି�  ପାର। ଭୀଷଣ ଥକାପଣ ବି ଦଶ�ନ େଲାଭୀ ମନକୁ 

ନିଦେର ବାfିପାରିଲା ନାହW। େଭାର ୩ ଟା ରୁ ଉଠି ମଁୁ େମା ନିତ�କମ� ସାରି ବାହାରିବା 

େବଳକୁ अନ� ସମେ] ବି ପ�]ୁତି େର ବ�]। ଛୁଆ ମାେନ ତଥାପି ନିଦେର ଥାkି। ଠିକଣା 

ସମୟେର ପହ|ି ଗଲୁ ସିଆଲଦା େ�ସନେର। ସକାଳ ୬.୩୦ ସିଆଲଦା-େଗୗହାଟୀ 

କା|ନଜ�ା ଏÅେପ�ସ େର ଆରn େହଲା ତାରାପୀଠକୁ ଯାତ� ା। େରଳ ଉପରୁ ମା 

ଦeିେଣଶ ରୀ କାଳି , ଆଶୀବ�ାଦ େନଇ ଯାତ� ା ଗତି ଧରିଲା । 

 ପ�ାୟ ସାେଢ଼ ୩ ଘ¤ା ଯାତ� ା ର अkେହଲା 

ରାମପୁରହାଟ େ�ସନେର। େସଠାରୁ ତାରାପୀଠ ର 

ଦୂରତ  ଆଉ ୯ କିେଲାମିଟର। େ�ସନ ର ଗଢଣ ବି 

ତାରାପୀଠ ମpିର େଶୖଳୀେର େହାଇଛି, େଯମିତି ଆମ 

କଟକ େ�ସନ ବାରବାଟୀ ଦୁଗ� ଛାୟାେର ନିମ�ତ। 

େସଇଠୁ ହW ଉqୀପନା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ 

अହରହ ଜୟ ମା ତାରା ଡାକ େଦଉଥାଏ। ଭ�ାନ ଟିଏ 
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ଭଡାେର େନଇ ପହ|ିଲୁ ତାରା ପୀଠେର। ମୁଖ� ରା]ାରୁ ବାହାରି ମpିର ଆଡକୁ ଯିବା 

େବେଳ େଭାଗରାଗ, ମା କୁ ଲାଗି କରିବାକୁ अଳତା ସିpୁର ଇତ�ାଦି କିଣିବାକୁ अଟକିେଲ 

ପରିବାର େଲାେକ। ସମେ] ଥକିଯାଇଥିେଲ ଜୁନ ମାସ ଖରା ଓ ଯାତ� ା କ� ାkିେର। ମଁୁ କିm 

अଥୟ େହଉଥାଏ। ତରବର କରି ସମ],ୁ େନଇ ମpିର ଆଡକୁ ବାହାରିଲୁ। ବାଟରୁ ଖୁବ 

ଶ��ାେର ମା ଲାଗି କିଣିେନଲି େଗାଟିଏ ମpାର ଗଜରା, େଗାଟିଏ अପରାଜିତା ଗଜରା ଏବଂ 

େଗାଟିଏ େଶ୍ଵତପଦE  ହାର।  

 ମpିର େଯେତ େଯେତ ପାଖ େହଉଥାଏ ଏକ अଦୃ� େସ�ହମୟୀ ଶoି ଟାଣିେନଉଥାଏ 

अନାୟାସ। ଚତୁଦ�ଗ �ଳୂତଃ େମା ଲାଗି ପ�ଥମ ପରିଦଶ�ନ ଥିଲା କିm ମାନସଦଶ�ନ 

ଏେତଥର କରିଥିଲି େଯ ପ�ଥମ ଥର େଦଖୁଥିବା ସବୁକିଛି ଚିର ପରିଚିତ ଓ ନିତ� ପରିଦଶ�ତ 

ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳ ୧୧.୩୦ ପାଖା ପାଖି ସମୟ େସେତେବଳକୁ। ୧୨ ଟା େବଳକୁ ପହଡ 

ପଡିବାର ଥାଏ। ସାବ�ଜନୀନ ଦଶ�ନ ଦ ାର େସେତେବଳକୁ ବp କରି ଦିଆ ଯାଇଛି। 

ପରିମାଣିକ ଦଶ�ନ ପାଇଁ ଜଣ,ୁ ୨୦୦ ଟ,ା େଲଖାଏଁ େଦବାକୁ େହବ। େସଥିେର ବି ରାଜି 

େହାଇ କିଏ ଯିବ େସ କଥା �ିର କରିବା େବଳକୁ େସ ସୁେଯାଗ ବି ହାତଛଡା େହାଇଗଲା। 

ଗଭ�ଗୃହ ସାମ�ା ମwପରୁ ପ�ବଳ ଗହଳି ଭିତେର ମା ମୁଖଶ�ୀ ର ଦଶ�ନ ଖୁବ କ�େର 

ମିଳିଲା। େତେବ ମpିର ଦ ାରେର ପାଦ ଥାପିବା ପରଠୁ େମା ଆଖିରୁ अଶ��ଧାର अନଗ�ଳ 

େବାହି ଚାଲିଥାଏ। ମା କୁ େଦଖିେନବା ପେର ସେତକି अୟୁତ ଜନE ର େଶାଷ େମ¤ିଗଲା, 

େକାହ ଏବଂ ଆନpେର ବିଗଳିତ ହୃଦୟ ଚeୁ େଦଇ ନିଗିଡି ପଡୁଥିଲା ମା ଚରଣ ପଖାଳିବା 

ଲାଳସାେର। ଠିକ ସମୟେର ପହଡ଼ ପଡିଗଲା। ମpିର ପରିସର କ�ମଶଃ ଫା,ା 

େହଉଥିଲା। େମା ପାଇଁ ମା ର अନ�  ପ�ସାଦ ଡବା ଟିଏ ଆଣିେଦଇ ବାକି ସମେ] ମଧ�ନ୍ହ 
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େଭାଜନ ପାଇଁ ବାହାରିଗେଲ। ମଁୁ କିm ଯିବାକୁ ନାରାଜ। େସଇ ମwପେର ଠିକ ମା ର 

ଗଭ�ଗୃହ ଦରଜା ସାମ�ାେର ହାତେଯାଡି ବସି ରହିଲି। ମwପେର ମାତ�  େକେତଜଣ ବୃ� 

ପଜୂକ ଆଉ अ� କିଛି େଲାକ ଥାkି। ମଁୁ େସମିତି କାpୁଥାଏ।  

 ଓଡିଶାରୁ ଯିବା ପବୂ�ରୁ ବ�oିଗତ ଭାେବ ଖୁବ ବଡ଼ ଏକ ଆେବଗିକ ଧ¥ାେର eତାo 

ମନ ଓ ହୃଦୟ େନଇ ଯାଇଥାଏ। େସଠି ପହ|ି ମା କୁ ମନଭରି ଦଶ�ନ କରି ପାରିଲି ନାହW, 

େତଣୁ ଆହୁରି େବଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ପ�ତିଟି ଲୁହେଟାପା ମା ପାଖେର ମନକଥା ବଖାଣୁ 

ଥାଏ। ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆେବଗ ସବୁକୁ ମା ପାଦେର ସମପ�ତ କରିେଦଇ େକବଳ ଦଶ�ନ 

ସୁଖ ଲାଗି अନୁନୟ କରୁଥାଏ। େକହି େକହି କହିେଲ ପୁନବ�ାର ଦ ାର ୨ ଟା େବେଳ 

େଖାଲିବ, ଆଉ େକହି କହିେଲ ୪ ଟା େବଳକୁ। େସେତେବେଳ ଭିଡ଼ ଭିତେର ମଁୁ କି 

ମନଭରି େଦଖି ପାରିବି ନା କଥା େହଇପାରିବି େମା ମା ସା�େର ! େତଣୁ ନିବୁଜ ଦ ାର 

େସପେଟ ଥିବା ଶିଳାମୟୀ ମା ର ରାତୁଳ ପାଦ ତେଳ ଖୁବ ଭାବେର େଗାଟି େଗାଟି କରି 

େଟକିେଦଉଥିଲି ଆଗ�ହ େର କିଣି େନଇଥିବା ଫୁଲହାର ଗୁଡିକୁ ଆଉ ମେନମେନ େଦଖୁଥିଲି 

େକେଡ ସୁpର ଦିଶୁଥିବ େମା ତି� ପୁରସୁpରୀ ମା। ଆ�ଯ�� େହଲି େଯେବ ଖରା ଧାସ େର 

ଝାଉଁଳି ପଡିଥିବା େସ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମା କୁ ସମପ�ଣ କରିେଦବା ପେର କିଛି eଣ ପାଇଁ ସଦ� 

େତାଳା େହବା ପରି ସେତଜ ଓ ବସ�ାୟିତ େଦଖାଗଲା ଏବଂ ମା େସଇ ହାରତକ ଗଳାେର 

ଧାରଣ କରିଛି େଦଖି ବିେଭାର େହଲି। ଆପଦ ଲମି�ତ ମାଳ ଗୁଡିକ ମା ର ପଦ�ଶ� 

କରୁଥିବା େଦଖିବା ପେର େଯେବ ସମି�ତ େଫରିଲା, ହଠାତ ସେତଜ ଦିଶିଥିବା ଫୁଲତକ 

ଏକବାର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା, େଯମିତି ବାସି ଛଡାଫୁଲ। ଆଗ�ହ େର େଟକିେଦଲି 

େଭାଗଡାଲା ଆଉ अଳତା ସିpୁର। ଚମ�ଚeୁ େଦଖୁଥିଲା ସବୁ େସମିତି ଯଥାବତ ରହିଛି, 
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େହେଲ ମନଚeୁ େଦଖୁଥିଲା ମା ଥେର ହାତ ବୁେଲଇେନଲା ତା ପାଇଁ ନିେବଦିତ େନୖେବଦ� 

ଉପେର ଆଉ ବାମପାଦ ବୃ�ା�ୁଳି େର ଛୁଇଁେଦଲା अଳତା ଓ ସିpୂର। କୃତକୃତ� 

େହଉଥାଏ େମା ବିହ� ଳିତ ଆତE ା। ଆନpାଶ�� ବବ�ସ ଗଳି ଚାଲିଥାଏ ଆଖିରୁ ଗw ଗ�ୀବା 

େଦଇ ସବ�ା� ଭିେଜଇ ଭିେଜଇ। 

 ସମୟ ପ�ାୟ ୧.୧୫। ମା କୁ ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ନିମି\ େନୖେବଦ� ଆପ�ଣ କରିବା 

ପେର ବସିବା ଜାଗାେର ଉଠି ଠିଆ େହଲି େଯେବ ନାକରୁ ମଥା ପଛ ଯାଏ ସିpୁର ନାଇ 

ଥିବା ଧୁସରିଆ କଳା ର�ର ¦ୀେଲାକ ଜେଣ ଈଶାରା େର ଠିଆ େହବାକୁ କହିେଦଇ 

ଗେଲ। େସ େକାଉଠୁ ଆସିେଲ ଏବଂ କୁଆେଡ ଗେଲ େସକଥା ମଁୁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହW। 

େଜାଡ଼ହ]େର ଠିଆ େହାଇଥାଏ ମଁୁ ଠିକ ମା ର ଗଭ�ଗୃହ ଦ ାର ସିଧା େର। ହଠାତ ପଜୂକ 

ଜେଣ अସମୟେର େଖାଲିେଦେଲ ଦ ାର। ସାମ�ାେର ମା ତାରା। ଆକାଂeୀତ ଦଶ�ନ ର ଏ 

ଦୁଲ�ଭ ସୁେଯାଗ େମାେତ ଶୁନ� କରିେଦଲା େଯମିତି। ଆକ� ପାନ କରୁଥିଲି ମା ର ସୁpର 

ରୂପ अମୃତ। ମା ଓ େମା ଭିତେର ମାତ�  େକଇହାତ ର ଦୂରତା େକବଳ, କିm ପ�ତିବfକ 

ଶୁନ�। ଏ ଦୁଲ�ଭ ଦଶ�ନ େସୗଭାଗ� କି େସ ପରାଶoି , ବିନା ଆଶୀେଷ ସnବ ହୁଏ !!! 

ହଠାତ ପାଟିକରି ଉଠିଲି "ଜୟ ମା ତାରା", ଏଇ ଉଦେଘାଷେର ଉପ�ିତ अନ� ଦଶ�ନାଥ�ୀ 

ମାେନ ମଧ� ଉଠି ଠିଆେହେଲ ଏବଂ "ଜୟ ତାରା" େଘାଷ େର ପ�କ"ିତ େହଲା ମpିର 

ପରିସର। 

 େକେତ ସମୟ େଖାଲା ରହିବ ଦ ାର, େସକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୟ; ପଜୂକ ଜଣ,ୁ 

ପଚାରିଲି। େସ କହିେଲ, अସମୟେର େଖାଲିଛି ଆଜି। ଫୁଲ ବହୁତ େହଇଯାଇଛି, େତଣୁ 

ଗଭ�ଗୃହ ସଫା କରିବାକୁ େଖାଲା ଯାଇଛି। ପpର ମିନିଟ େର ବp େହାଇଯିବ। 
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ତରବରେର ପରିବାର େଲାକ,ୁ େଫାନ କରି ଡାକିଲି। େସମାେନ ପହ|ି ଦଶ�ନ କରିବା 

ପାଇଁ ଯିବା େବଳକୁ ଗହଳି ବଢି ଯାଇଥିଲା ସତ, େହେଲ ମା ର अପାର କୃପାରୁ େମା ପୁअକୁ 

େନଇ ପୁନ� ମା କୁ ଆପଦ ମ]କ ପରି¬ାର ଦଶ�ନ କରିବା େସୗଭାଗ� େହଲା। େଭାଗ ଓ 

ଫୁଲ अପ�ଣ ପାଇଁ ଶଶୁର ପଜୂକ,ୁ ଡାଲାଟି ବେଢ଼ଇ େଦବା େବେଳ ତା,ର ପ�ଥମ 

ପ�ତିକି�ୟା ଥିଲା, "ଏ ତ ଚଢା ସରିଛି େବାେଧ"। ଶଶୁର अବଶ� ତା,ୁ ବୁଝାଇେଦେଲ େଯ 

ଖରାଧାସେର ଶୁଖିଯାଇ ଏମିତି ଦିଶୁଛି। ମଁୁ କିm ମା ଉେqଶ�େର ପ�ଣିପାତ କରୁଥିଲି େମା 

ହାତରୁ କି|ିତ ସମପ�ଣ ସ ୀକାର କରି େମାେତ କୃତାଥ� କରିଥିବାରୁ। 

 ଜୀବk କୁw ପାଖେର ସମେ] ବସିଥାଉ ପହଡ଼ େଖାଲିବା अେପeାେର। ମଁୁ ଉଠିଆସି 

ଥେର ପହ|ି ଗଲି ତାରା ମା ର େଗଲ୍ହାପୁअ ବାମାେeପା , େଛାଟ ମpିର ଟି ପାଖେର। 

अନୁଭବ େହଉଥିଲା ତା,ର େସ ଧ�ାନ� ମ\ୂ�ଟି େଯମିତି ଏେବବି ଜୀବk। ତା, 

ଉେqଶ�େର ପ�ଣାମ କରି େଫରିବା େବଳକୁ ଶୁଣିଲି अପରାହ�  ଦଶ�ନ ୪.୩୦ େବଳକୁ 

ଆରn େହବ। ଆମକୁ କିm ୪.୩୦ ସୁ�ା ରାମପୁରହାଟ େ�ସନେର ପହ|ିବା କୁ େହବ 

େଫରkା େଟ�ନ ଧରିବାକୁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଓଡିଶା େଫରିବା େଟ�ନ। େତଣୁ अଟକି 

େହବନି। ଖରା ଟିେକ ମଉଳିବା ଯାଏଁ ଜୀବk କୁw ପାଖ ଶୀତଳ ପବନେର ବସିଲୁ। ଏଇ 

ଭିତେର ମଁୁ ଭୁଲିଯାଇଥାଏ େଯ େସଦିନ ସକାଳୁ େସ ପଯ��k ମଁୁ अଭୁo ଥିଲି। େଭାକ େଶାଷ 

ସବୁକିଛି େକଉଁଆେଡ଼ ଉେଭଇ ଯାଇଥିଲା େଯମିତି। 

 େଫରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା େବେଳ ମା କୁ କୃତ�ତା ଜଣାଇଲି। ମଁୁ ଓ େମା ପୁअ 

ସୁpର ସୁଦୃଶ� ଦଶ�ନ ସୁଖେର ବିେଭାର େହଉଥିଲୁ ଆଉ ପରିବାରର अନ�ମାେନ ସାମାନ� 

ଉଦାସ େହଉଥିେଲ ଭଲେର ଦଶ�ନ କରି ନ ପାରିବା େଯାଗଁୁ। ବାମାେeପା , ସାଧନା �ଳ 
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ମହାଶEଶାନ ଓ ତା, ସମାଧି ଦଶ�ନ କରି େଫରିବା େବଳକୁ େଭାକ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ର अନ�  

ପ�ସାଦ ତକ ଉଦର� କରିବା ପେର ସkକ ସ ରୂପ ମା ର ପାଦ ପ�ତିମା ହେଳ ସା�େର 

ଧରି ବାହାରିଲି େଫରkା ପଥେର। ଜୀବk ପୀଠେର ପ�ଥମ ମହାବିଦ�ା ସkାନବdଳାମା 

ଆଦିଶoି , ଦଶ�ନ ର ଏଇ ଦୁଲ�� ଭ अନୁଭବ ସାରା ଜୀବନ େମା ସE �ତିେର ଉ·ୀବିତ 

ରହିବ। ଜୟ ମା ତାରା। 

ଲି, େରାଡ଼ 

କଟକ-୧୨ 
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ପ�େମାଦ କୁମାର ପwା 

େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�    
ଏକ 

୧୭, େବାଷପଡ଼ା େଲନ, କଲିକତା।  

ବ� ାହE  ମହୁୂ\�, େଭାର ୩ ଟା, ୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୦୨। 

 ନିଜ କe ଭିତେର ପଲ, ଉପେର େଶାଇବାକୁ େଚ�ା କରୁଥିେଲ 

ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା। अେନକ ଆଗରୁ ତା,ର ରାତ� ୀେଭାଜନ ସହ ତା, 

ପାଖେର ରହି ପାଠ ପଢୁଥିବା କିଛି ଜଣ ଝିअମାନ, ସହ ରାତ� ୀ ପ�ାଥନ�ା 

ସରି ଯାଇଥିଲା। ପ�ାଥ�ନା ପେର ଝିअମାେନ ତା, କeକୁ େଶାଇବାକୁ 

ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ। କିm ନିେବଦିତା, ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁ ନ ଥିଲ। େସ 

अ�ିର ଥିେଲ, ମାନସିକ ]ରେର। େସହି अ�ିରତା ଭିତେର ବାପା,ୁ 

ମେନ ପକାଇ ନିଜ ଭିତେର �ିରତା ଆଣିବାକୁ େଚ�ାରତ ଥିେଲ। 

ତଥାପି ସଫଳ େହାଇ ପାରୁ ନ ଥିେଲ।  

 ବାର^ାର େସ କଡ଼ େଲଉଟାଉଥିେଲ। ପଲ,ରୁ ଉଠିଆସି ଝରକା 

ବାହାରକୁ େଦଖୁଥିେଲ। ନିଃସ�, ନିଜ�ନ ରା]ାେର େକବଳ ବତୀଖୁ¤ 

ଉପର eୀଣାେଲାକ ବ�ତୀତ अନ� କିଛି େଦଖା ଯାଉ ନଥିଲା। ଦୁଇଦିନ 

ତେଳ ସ ାମୀଜୀ, ସହ ସାeାତକାର ପେର ଧୀେର ଧୀେର ବଢ଼ି ତା,ର 

ମାନସିକ अବ�ା ଏଇଠି ଆସି ପହ|ି ଥିଲା। 
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 ବାର^ାର ତା,ୁ ଆଜି ପ�ଚw ଈଶ ର ବିଶ ାସୀ ଭଗବତ୍ ବାଣୀ ପ�ଚାରକ ତା, ବାପା, 

ହସ ହସ ମୁହଁ, ପିଲା,ୁ େମାହିେଦଲା ଭଳି ଶ¨ର ପ�େୟାଗ ତା,ୁ ମେନ ପଡୁଥଲା। ପିଲା 

େବଳୁ ବାପା,ୁ ହେରଇଥିେଲ। ଫ� ାନ୍ସ କବଳରୁ ଆୟାଲ��ାwକୁ ମୁoି ଆେpାଳନେର ଭାଗ 

େନଇଥିବା ତା, ସ ାଧୀନେଚତା अଜା ତା, ଆଦଶ� ଥିେଲ ଏବଂ ତା, ପାଖେର ତା, 

ଲାଳନପାଳନ େହାଇଥିଲା। 

 ବାହାେର କିଏ କବାଟେର କରାଘାତ କଲା। କିଏ େସ ଏହି ରାତ� ୀକାଳ ମୁହୂ\�େର – 

ଆଶ,ାଗ�] େହେଲ େସ। ବାହାେର େବଲୁର ମଠର ଜେଣ ସାଧୁ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।  

 ନିେବଦିତା,ୁ େଦଖୁ େଦଖୁ କହିେଲ – ରାତି�  ୧୨ଟାେର ସ ାମୀଜୀ ଚାଲିଗେଲ। 

 ନି�ିତ ରୂେପ କିଛି अଶୁଭର अନୁମାନ କରି ପାରୁଥିେଲ ମଧ� େବଲୁର ମଠରୁ 

ଆସିଥିବା େସହି ସାଧୁ,ର ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ଶ¨ଗୁଡିକୁ େସ ହଠାତ୍  ବିଶ ାସ କରି 

ପାରିେଲନି।  

 ଦୁଇଦିନ ତେଳ ତା,ର ସ ାମୀଜୀ, ସହ ସାeାତ େହାଇଥିଲା। ସ ାମୀଜୀ ନିଜ 

ହାତେର ପି�ୟ ଶିଷ�ା,ୁ ଖାଦ� ବାଢ଼ିଥିେଲ, େଯଉଁଭଳି ଯୀଶୁଖ�ୀ� ତା, େଶଷ ସମୟେର 

ଶିଷ�ମାନ, अଇଁଠା ହାତେର ପାଣି ଢାଳିଥିବା ଭଳି ଖାଇ ସାରିଲା ପେର ତା, अଇଁଠା 

ହାତେର ସଫା େହବା ପାଇଁ ପାଣି ଢାଳିଥିେଲ। େସେତେବେଳ ହW ତା, କଥାରୁ େସ ଏହି 

ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ସଚୂନା େସ ପାଇ ସାରିଥିେଲ।  

 ଶ�ୀରାମକୃ{, अନୁସାେର ଆସkା ୭୨ ଘ¤ା ମଧ�େର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା,ର 

ନିବ�କ� ସମାଧିର ସ ାଦ ଚାଖିବାର ସମୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କିm ତାହା େଯ ଏେତ ଶୀଘ� 

ଆସିଯିବ, ନିେବଦିତା, କ�ନାତୀତ ଥିଲା। ହୃତ୍ କି� ୟା ବp େହବା କାରଣରୁ ସ ାମୀ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  452 

ବିେବକାନp, େଦହାk ଖବର ଡାoର ମଜୁମଦାର େଘାଷଣା କରିଥିବା ଶୁଣିଲା ପେର 

ନିେବଦିତା, ମନେର ମୃତୁ� ସମୟର अସୁମାରୀ ଆେବଶକୁ େସ अନୁଭବ କରି ପାରୁଥିେଲ, 

କିm ତାକୁ ପ�କଟ କରି ପାରିେଲନି।  

 ଦାହ ସଂ;ାରର ସମୟ ନିଘ�¤ ବିଷୟେର अନୁସfାନ କଲା ପେର କହିେଲ – ମଁୁ 

ସକାଳ େହେଲ ବାହାରିବି। 

 ସାଧୁ ଜଣକ େଫରିଗେଲ। ରାତ� ୀର େସହି ନି]à େକାଳାହଳ ଭିତେର ଭଗିନୀ 

ନିେବଦିତା, ଇଛା େହଉଥିଲା ଗଳା ଫେଟଇ େଜାର୍ େର ଚି�ାର କରିେବ। ମନର 

ଦୃଶ�ପଟଳେର ନିଜର ଏକାkେବାଧତା ଓ ମୁw ଉପରୁ ସହସା अଦୃଶ� େହାଇ ବସିଥିବା 

ତଥା]ୁସଚୂକ ଆଶୀବ�ାଦର ବରଦହ]କୁ େସ ହେରଇ େଦଇଥିେଲ।  

 େଯଉଁ ସ ାମୀଜୀ, ଓଜସି ନୀ ବାଣୀେର ପ�ଭାବିତ, ଆକଷ�ତ େହାଇ େସ ଭାରତବଷ�କୁ 

ନିଜ କମ�ଭୂମି ଓ ଇହଧାମ ଭାେବ ଆଦରି େନଇଥିେଲ, େସ ଆଜି ଏହି ଜଗତେର ନାହଁାkି। 

 ବ� ହE ାw ସଂରଚନାେର ଡାରଉଇନ୍ , ଓ ନିଉଟନ୍ , ପ�ାମାଣିକ େବୖ�ାନିକି ତଥ� 

अେପeା ସନାତନ ଧମ�ଗ�©ର ଏହି ଚିର ମୁନୀଋଷି अନୁଭୂତ ତଥ�େର େସ େବଶି ପ�ଭାବିତ 

ଓ अନୁପ�ାଣିତ ଥିେଲ।  

 ଏହି ପରିେପeୀେର ଏକରୁ अେନକ अଥ�ାତ ‘ଏକଃେହାଂ ବହୁଷ�ାମଃ’ ଭଳି ଜଟିଳ 

େବଦ ବାକ�କୁ ଉ�ାର କରି ଏହି ଚକ� କୁ ବୁେଝଇ ସ ାମୀଜୀ ବୁେଝଇଥିେଲ -  

 ପ�କୃତିେର ବ�ହE ାw ଓ ଆତE ନର अଭିବୃ�ି କିଛି େଶ�. ବୀଜ ସ ରୂପ, ଯାହା ଭିତରୁ 

ଆୟ ହW ଆୟ େହାଇ ଏକ ନିq�� ସମୟ ପାଇଁ ଜଗତ ତାକୁ ଉପେଭାଗ କରିବା अବ�ାେର 

ଥାଏ। ଈଶ ରୀୟ କାମର ସମା�ି ପେର ପୁଣି େସହି ବୀଜ ବି]ାରିତ କମ� अବେଶଷକୁ 
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ଜଗତ ମଧ�େର ବିତରଣ କରି ମଳୂ େସହି େଶ�. अବ�ାକୁ େଫରି ଯାଇଥାkି। 

 ଜନE -ମୃତୁ�ର ଏହି ଚକ�  ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ େଯଭଳି ଶ�ୀକୃ{ अଜ�ୁ ନ,ୁ ଗୀତାେର 

ବୁେଝଇଥିେଲ : ବାସଂ$�  ଜୀ$�ାନି ଯଥା ବିହାୟ ….. 

 େଯଭଳି ମନୁଷ� ପୁରୁଣା ବ¦ ପରିତ�ାଗ କରି ନୂତନ ବ¦ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍  

େସଭଳି ଶରୀରେର ଥିବା ଜୀବାତE ା ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ�ାଗ କରି अନ� ଏକ ଶରୀରକୁ ପ�ା� 

େହାଇଥାkି।  

 ଏହାର ବହୁତ ବଷ� ପେୂବ� ଭଗବାନ,ୁ େଖାଜି େଖାଜି ଶ�ୀରାମକୃ{, ଭଳି 

ତ\� ଦଶ�ୀ, ପାଖେର ଧରା େଦଇଥିେଲ ନେରp�ନାଥ ଦ\।  

 ଶ�ୀରାମକୃ{, ଧ�ାନ-ବିଚାରର ସମୟେର ଆସkା ସମୟେର ଭାରତ ବଷ�େର 

ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା अ®ୁତ ପରିବ\�ନର ସାe�-ଦ� �ା ରୂେପ େବଦାk ବିଚାରକୁ ଦୁନିଆ 

ଆଗେର ଉପ�ାପିତ କରିବାକୁ ସ�ଷ�ମwଳେର ଉ®ାସିତ େହଉଥିବାର େଯଉଁ ନeତ� କୁ 

ପୃଥିବୀପୃ.େର ଉ\ରିତ େହବାର ଦୃଶ� େଦଖିଥିେଲ, େବଦାk ଦଶ�ନକୁ ଈଶ�ର, କ�ରୁ 

ଦଶ�ାଇ ଉଦ୍ େଘାଷଣା କଲାେବେଳ ତା, ବ�ାଖ�ାକୁ ଗୁରୁ,ର ବାଣୀ ରୂେପ  ମୁo କ�େର 

ସ�ୀକାର କରି ସୃ�ିର ଆବହମାନ କାଳରୁ ଉ\ରି ଆସୁଥିବା ଏହି ଭୂମିେର ଗୁରୁ ଶିଷ�ର 

ପ�ାଚୀନ ପର"ରାେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ନେରp�  ନାଥ ଦ\ େସହି ନeତ� ର ମାନବ ରୂପୀ 

ଥିେଲ। 

 ତଦ୍ ବି�ି ପ�ଣିପାେତନ ପରିପ�େଶ�ନ େସବୟା 

 ଉପେଦe�kି େତ �ାନଂ �ାନିନ]\ ଦଶ�ନଃ  

 (ଭଗବତ ଗୀତା୪।୩୪) 
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 अଥ�ାତ୍ , 

 ଗୁରୁ, ନିକଟବ\�ୀ େହାଇ ସା�ା� ପ�ଣିପାତ ପବୂ�କ ପ�ଶ� ତଥା େସବା କରି �ାନ 

ଆହରଣ କର। େସହି ତ\� ଦଶ�ୀ �ାନୀ ପୁରୁଷ ତୁମକୁ �ାନାମୃତେର ଆପ�ାୟିତ କରିେବ। 

 ଶ�ୀରାମକୃ{, ପାଇଁ ନେରp�  ନାଥ େଯଉଁ ଭଳି ଥିେଲ, ସ ାମୀ ବିେବକାନp, ପାଇଁ 

ମାଗ�ାେରଟ େନାେବଲ ମଧ� େସଭଳି ଥିେଲ।  

 ସାଧୁ ଜଣ, େଫରିଗଲା ପେର ଥ¥ା ମାରି ପଲ, ଉପେର ବସି ପଡ଼ିଥିବା ନିେବଦିତା 

अ¤ା ଘଡ଼ି େଦଖି ପ�କୃତି� େହେଲ। ରାତି�  ୩ଟା ବାଜୁଥିଲା। େଭାର େଭାରରୁ ତା,ୁ 

େବଲୁର ମଠ ବାହାରି ଯିବାକୁ େହବ। ବ� ାହE  ମୁହୂ\�ର ଧ�ାନ କରିବାକୁ ପ�]ୁତ େହବାକୁ 

ଲାଗିେଲ େସ।  

  

ଦୁଇ 

 

 ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ େବଲୁର ମଠକୁ ଆସିଲା େବଳକୁ ତା, 

ମୁଖମwଳ �ିର, ପ�ତିକି�ୟା ଶନୂ� େହାଇ ଯାଇଥିଲା। ବାପା, ଠାରୁ ପିଲାଦିେନ ପାଇଥିବା 

ଆଧ�ାତିE କି ପ�ଭାବେର ପ�ଭାବିତା ଶିଷ�ା କନ�ାଟି େବଲୁର ମଠେର ପହ|ିବା ପେର ଗୁରୁ, 

ନି�p ନିବ�ାକ ମର ଶରୀର ପାଖେର ବସି ମର ଶରୀରକୁ ଉେଠଇ େନଲା ଯାଏଁ ନିଦ� ାଗତ 

ମାନି ଗୁରୁ େସବାରୂେପ अବିରତ ବିÒଣା କରିବାେର ଲାଗିଥିେଲ। 

 େବଲୁର ମଠ ତିଆରି େହବା ସମୟେର ଶ�ୀ ଶାରଦା ମା, େଜାେଷଫିନ୍ ଓ ଶ�ୀମତି ଓ’ 

ବୁଲ୍ , ଉପ�ିତିେର ସ ାମୀଜୀ, ଶିଷତ  େସ ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। ଯଦ�ପି ଜନE  େହବା 
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ଆଗରୁ ତା, ମା ତା,ୁ ଈଶ ର,ୁ ସମପ� େଦଇଥିେଲ ତଥାପି େସ ବିଷୟେର अନଭି� 

ସ ାମୀଜୀ ଭାରତ ମାତା,ୁ अପ�ଣପବୂ�କ ତା, ନଁା ମାଗ�ାେରଟରୁ ନିେବଦିତା େଘାଷଣା 

କରିଥିେଲ। ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା େଯମିତି ପବୂ� ନି��ାରିତ ଥିଲା। 

 ଦୀeା େନବା ପେର  ଧୀର ମାତା ଓ अନ� ମାନ, ସହ କାଶE ୀର ଯାତ� ା ସମୟର ଏହି 

ଭଳି ଏକ ଦିନେର ସକାଳ ଜଳଖିଆ େବେଳ ସ ାମୀଜୀ ନିଜର ସ -ରଚିତ କବିତାଟିକୁ ତା, 

ଓଜସି ନୀ ବାଣୀ କ�େର ସଯୂ�� ଆହ ାନ ପବୂ�କ ଆବୃ\ି ତା,ର ମେନ ପଡ଼ିଲା। େସ ଦିନ 

ବି ଜୁଲାଇ ୪ ଥିଲା, ଆେମରିକାର ସ ାଧୀନତାର େଘାଷଣା ଦିବସ। 

 [ ଦି� ପହର ଛାଇ ପୃଥ�ୀପୃ� ସାରା ବି]ାରିତ େହଲା ଯାଏଁ; 

 ପ�ତିଟି अଣୁେର ଆପଣ, ଆେଲାକ ପ�ତିବିମି�ତ େହବା ଯାଏଁ;  

 ¦ୀ ଓ ପୁରୁଷ ମୁw ଉେଠଇ ଛିwି ଯାଇଥିବା ଶୃଂଖଳକୁ େଦଖିଲା ଯାଏଁ; 

 ଏବଂ 

 ନବୀକରଣ େହଇ ଚାଲିଥିବା ସଭW, ବାସkିକ ଆନpିତ ଜୀବନ ନ େଦଖିଲା ଯାଏଁ;   

 େହ ଈଶ�ର, ଆପଣ ଆପଣ, ନିଜ ନିବ�େରାଧ କେe ପରିଭ� ମଣ କରୁଥାm ! ] 

 କିm ପୁରା କବିତାଟି ମେନ अଛି ତା,ର। େଯଉଁଭଳି  ଚମ�ାର କବିତା ଥିଲା, ତା 

ଠାରୁ अଧିକ ଥିଲା େସହି ଚଳଚ|ଳ ସ ାମୀଜୀ, କ�। 

 େସ ମେନ ମେନ କବିତାଟି ଆବୃ\ି କରିବାେର ଲାଗିେଲ।  

 ଭୁେପp�,ୁ ଧରି ବିେବକାନp, ମା ଆସିଥିେଲ। େଶଷନିଦ� ାେର େଶାଇଥିବା 

ମାତୃଭୂମିର େସବାରତ ଏହି ପୁअଟିର ଲ^ା ଶରୀରକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି େସ କ�pନରତ अବ�ାେର 

ତା, ଉଦର ଭିତେର ପୁତ� ର େଛାଟ ଶାରୀରର କ�ନା କରୁଥିେଲ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ନିଜ 
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ସkାନର କାଯ��କଳାପେର ପ�ଭାବିତ ଏବଂ ଆବିଭ�ୂତ ମା’,ର ଏହି ପ�ତିକି� ୟା अେପeିତ 

ଥିଲା। 

 ତା, କାନେର ଆସି ଜେଣ କିଏ କହିଥିଲା – ସନ� �ାସୀ, େଦହ ତ�ାଗ ଘଟିଛି। ତା 

ପାଇଁ କାpkି ନାହW। 

 େସ ତତ୍ eଣାତ୍  ପ�କୃତି� େହେଲ। ପ�ତିକି�ୟା-ଶନୂ� ଭାବେର अନବରତ ତା, 

ସkାନର ମର ଶରୀରକୁ ପ�ା କରୁଥିବା ନିେବଦିତା,ୁ ଚାହW ତା, କାp ବp େହଇ 

ଯାଇଥିଲା। ଚିରkନୀ ମାତୃଗଭ�ା ଭୁବେନଶ ରୀ ଜାଣିଥିେଲ ତା,ର ଏହି ସkାନଟି ଭାରତ 

ମା ପାଇଁ େଯତିକି ଭାବୁଥିଲା ଓ କାଯ�� କରୁଥିଲା, ଯାହାର ଉଦରରୁ େସ ବାହାରିଲା ତାର 

ଚିkା ବି  ତା ପାଇଁ ଈଶ ର ନିେq�ଶ ଥିଲା।  

 ସୁଦୂର ଲwନେର ମଧ� ପ�ଥମ ସଯୂ��ାେଲାକେର ଆେଲାକିତ ତା, ନିଜ ଜନE ଭୂମି 

ପବୂ� ଭୂଖw ସ"କ�ତ अସଂଖ� ସଂ;ାରିତ ବା\�ା ପ�ସାରର ଏକ ପ�ାକୃତିକ अନୁଭୂତିକୁ େସ, 

ଭାରତକୁ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଓ କମ�ଭୂମି ରୂେପ ସ ୀକାର କରିଥିବା ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା, ତା, 

ଗୁରୁ,ର ମାତୃଭୂମି ପ�ତି ଥିବା अଗାଧ େପ�ମକୁ ହୃଦୟର ପ�ତିଟି େକାଣେର अନୁଭବ 

ବ\�ମାନ अନୁଭବ କରି ପାରୁଛkି।  

 ନି�ିତ ରୂେପ ତାହା ତା, େସୗଭାଗ� ଥିଲା େଯ ୧୮୯୫ ଓ ୧୮୯୬ ଦୁଇଟି ଯାକ 

अବସରେର େସ ତା, ଗୁରୁ, ସନାତନ ଆଧ�ାତିE କି ବ�ାଖ�ା ଶୁଣିଥିେଲ ମଧ� ୧୮୯୮ର 

ଆରnେର ଭାରତ ଆସିଲା ପଯ��k ଗୁରୁ, ବ�oିଗତ ଜୀବନର ଶନୂ� କି^ା अତି ନଗଣ� 

ପରିଚୟ େସ ପାଇ ପାରି ନଥିେଲ। अଭି�ତା अଭାବର ଫଳ ସ�ରୁପ ତା, ବ�oିତ� ର ଆତE -

ପ�କଟ କରଣର ପ�ତି ପାେଦ ପାେଦ ଭାରତୀୟ ଜ�ଲ, ନଗର ଓ ରାଜ ରା]ା ବଦଳେର 
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ପ�ାଚ� ଜଗତର ଜେଣ ଧାମ�କ ଗୁରୁ ତା, ସE �ତି ପଟଳେର ଆସି ଠିଆ େହାଇ ଯାଉଥିେଲ । 

 ଲ^ା ଚଉଡା େତେଜାଦୀ� େଚେହରାର ଶରୀରଟିେର अଗି� ସଂେଯାଗ ଦ ାରା ଜଳୁଥିବା 

ଜୁଇ ନିଆଁ ସହ ମାଗ�ାେରଟ, ମନ ବି ଉ� ଭ+ାେର ସୁଦୂର अତୀତକୁ ବି]ାରି ଯାଇଥିଲା 

େଯଉଁ ଆକଷ�କ େଚେହରାକୁ େସ େଯଉଁଦିନ ପ�ଥମ କରି େଦଖିଥିେଲ ଇଂଲwେର, ଜେଣ 

ବfୁ, ନିମkି� ତ अତିଥି ରୂେପ। େକବଳ େସହି ଥର ହW େସମାେନ ୧୫ କି^ା ୧୬ ଜଣ, 

ଗହଣେର େସ ତା, ଗାଢା ଲାଲ ର�ର ସଭା ବ¦ (ସଭାେର ପିfି ବସିବା ପାଇଁ ଲ^ା 

େପାଷାକ) ଓ େମଖଳାେର ବାର^ାର ଉ�ାରୁ ଥିବା “ଶିବ”, “ଶିବ”ର େକୗତୁହଳୀ 

अଭ�ାସେର ଏବଂ अଧିକ ଧ�ାନେର ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଜଣ,ର ନମ� ଓ ଦାnିକ ଚାହାଣୀର 

ଦୃ�ି, େବାଧହୁଏ ତାହା ଚିତ� କର ରାେଫଲ, ଚିତି� ତ ସିେସ୍ଟୖନ ଛୁଆର ଭ� ëଲତା ଉପେର 

ଆ,ିଥିବା ଚାହାଣୀର ଚିତ� ଦୃ�ି ଥିଲା, ଧରି ସୁଦୂର ପବୂ�ରୁ େସମାନ, ପାଇଁ ବା\�ା ଧରି 

ଆସିଥିବା ଜେଣ ଈଶ ରଦୂତ ସଦୃଶ ବସିଥିେଲ । 

 ନେଭ^ର ମାସର ତାହା ଏକ ରବିବାସରୀୟ ସf�ା ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ମଧ�-ଲwନର 

ଏକ  େବୖଠକଖାନାେର େସମାେନ ବସିଥିେଲ।  अfକାର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥିବା 

ସf�ାେଲାକ ସମୟେର େସ अଗି�କୁwକୁ ପଛ କରି, अ��-େଗାଲାକାର ଏକ େଶ�ାତାସମହୂକୁ 

ମୁହଁ କରି ବସିଥିେଲ ଏବଂ େବେଳେବେଳ ମଝିେର ଉଦାହରଣ ସହ ସଂ;ୃତ ସତୂ�  ଗୁଡ଼ିକ 

ଭିତରକୁ ଭା�ି ପଶି ପ�ଶ� ପେର ପ�ଶ�ର ଉ\ର ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ େଦଉଥିବା ଦୃଶ�ଟି ନି�ିତ 

ରୂେପ ଭାରତୀୟ ବଗିଚା ଉପେର ବିରାଜମାନ ଜି�ାସୁ ଭଳି, କି^ା ସଯୂ��ା] ସମୟେର କୂअ 

ମେୂଳ अଥବା ଗ�ାମ� ଉପକ�େର ସାଧୁ, ପାଖେର ସମାବି� େଶ�ାତା େଗା.ୀ ଭଳି ତା,ୁ 

େଦଖା ଯାଉଥିବ।  
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 ଇଂଲwେର ପୁଣି ଆଉ ଥେର େକେବ େସ ସ ାମୀଜୀ,ୁ େସଭଳି ସରଳ ଶିeକ ଓ 

େତେଜାଦୀ� େଚେହରାର େବଶ େପାଷାକେର େଦଖି ନ ଥିେଲ। 

 

ତିନି 

 

 ସf�ା ଛअଟା ସୁ�ା अେk��ି କି�ୟା େଶଷ େହଲା େବଳକୁ ଗ�ା ଆର ପାଖେର ସଯୂ�� 

ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିେଲ। ଦାହ-ସଂ;ାର କରାଯାଉଥିବା �ାନ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରେର ତଟ�ତା 

अବ�ାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା, ସହ ଏକ अ®ୁତପବୂ� 

अନୁଭବ େହାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ େସ ପେର େଜାେଷଫିନ୍  ମ�ାକଲଡ୍ ,ୁ ଲିଖିତ ଏକ ପତ� େର 

ଉେଲ� ଖ କରିଥିେଲ। 

 ତା, ଆଗେର ଜୁଇ କାଠ ଉପେର ସ ାମୀଜୀ, ମର ଶରୀର ଏକ ନି��� ଲୁଗାେର 

ଢା,ି ଦିଆଯାଇଥିବା େଦଖୁଥିେଲ। ଆେବଶର अନୁଗ�ହେର େସ ସ ାମୀ ଶାରଦାନp,ୁ 

ପଚାରିଥିେଲ – କଣ ଏହାକୁ ବି ଜେଳଇ ଦିଆଯିବ? ମଁୁ ତା,ୁ ପିfିଥିବା େଦଖିବାର ଏଇଟା 

କଣ େଶଷ ଜିନିଷ? 

 ସ ାମୀ ଶାରଦାନp ତା,ୁ ତାହା ପ�ଦାନ କରିେଦବା ପାଇଁ ଇଛା ପ�କାଶ କେଲ। କିm 

େସ ମନା କେଲ, “େକବଳ ଯଦି ମଁୁ ଏହାର ଖେw କଟା କାନି ପାଇ ପାରkି, େମା ପାଇଁ 

ନୁେହଁ, େଜାେଷଫିନ୍ ପାଇଁ !” 

 କିm ତା, ପାଖେର ଛୁରୀ କି^ା କଇ|ି ନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ପାର"ରିକ ନିୟମ 

ବହିଭ�ୂତ େହାଇପାେର, େସଥିପାଇଁ େସ ଚୁପ୍  ରହିଯାଇ ଜଳିଯିବା ପାଇଁ ଆରn କରିଥିବା 
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ଜୁଇକୁ ଚାହW ରହିଥିେଲ।  

 ସନାତନ ଧମ�ର ଶରୀରଗତ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ� ତା, ପାଇଁ ବିସEୟକର ତଥା 

େକାହାତE କ ଥିଲା। ଦଶ ବଷ� ବୟସେର ତା, ପିତା, ସମାଧି ସଂ;ାର େବେଳ େଯଉଁ 

ଭାବଜଗତେର ଥିେଲ, ଏେବ େସ ଠିକ େସହି ଭାବକୁ अନୁଭବ କରୁଥିେଲ। େସେତେବେଳ 

ସମାଧି�ଳେର ଶାk ଧୀରାବ�ାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ମା’, ହାତକୁ େଜାରେର ଭିଡି 

ଧରିଥିେଲ। ଆଜି ତ ଏଇଠି ତା, ମା ବି ନାହଁାkି। 

 ରୀତିନୀତି अନୁସାେର ଶEଶାନ ପାଖରୁ ସ ାମୀଜୀ, ମା’, ସହ ସବୁ ¦ୀ େଲାକ,ୁ 

ବିଦା କରା ଦିଆଯାଇଥିେଲ ମଧ� େସ ଶEଶାନ ଛାଡି ଯାଇପାରି ନଥିେଲ। ସ ାମୀଜୀ, ଠାରୁ 

େସ େବଶି େଛାଟ ନ ଥିେଲ ମଧ� େସ ତା,ର କନ�ା ହW ଥିେଲ, କନ�ା ଶିଷ�ା। 

अନତିଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଜୁଇର େଲଲିହାନ ଶିଖାର ପ�ତିଟି ଶୀଷ�କୁ ଧ�ାନେର 

େଦଖୁଥିେଲ। 

 ସହସା ତା, ହାତର କଚିେର କିଛି ଝଟକା େହଲା ଭଳି େବାଧ େହବାରୁ େସ ଭାବନା 

ରାଜ�ରୁ ବାହାରି ଆସି ତଳକୁ ଚାହWେଲ। ଆଉ େସଇଠି, ନିଆଁ ଓ କଳା-अ�ାର-अଛୁଆଁ 

ଦୁଇ କି^ା ତିନି ଇ|ରୁ अଧିକ େହବନି, ସ ାମୀଜୀ,ୁ େଘାଡା ଯାଇଥିବା ଲୁଗା କଟା କାନିର 

अବଶି�ାଂଶ ଖେw ପଡିଥିଲା। अତିଶୟ ଉଲ� ାସେର ଆବିଭୂତ େହାଇଗେଲ ମାଗ�ାେରଟ। 

େଜାେଷଫିନ, ପାଇଁ ତା, ପ�ାଥ�ନା ତା, ଗୁରୁ ଶୁଣିଛkି ନି�ୟ। ପୁରୀ େସ ଯାଇ ପାରି 

ନାହଁାkି। ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ, अେଲୗକିକ କଥା ଶାରଦା ମା’, ପାଟିରୁ ତା,ର ପ�ସାଦରୁ 

ତିଆରି ନିମ�ାଲ�ର ମ�ଳ ଗାଥା କାହାଣୀ ଆକାରେର େସ ଶୁଣିଛkି। ହିpୁ ଜନମାନସେର 

େଶଷ ସମୟେର ଦିଆ ଯାଉଥିବା ନିମ�ାଲ�ର ଗୁଢ଼ତ\  େବାଧର କାହାଣୀ। 
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 ମେନ ମେନ ନିେବଦିତା ଜଗନ� ାଥ, ନିକଟେର ପ�ାଥ�ନା କେଲ। ପ�ଭୁ,ର କୃପା 

ପ�ସାଦର ନିମ�ାଲ� ଗୁରୁ,ର ଏହି େଶଷ ଚିହ� ଟିକୁ ନିଜ ମୁwେର ଲେଗଇ ରଖିବା ପାଇଁ େସ 

ତାହା େଜାେଷଫିନ୍ , ପାଇଁ ପରେଲାକରୁ ସ ାମୀଜୀ, ସେpଶର ପ�ା�ି ସ ୀକୃତି ରୂେପ 

ଉେଠଇ ଆଣିଥିେଲ। 

 ଜୁଇ ନିଆଁ ଲିଭି ଆସୁଥିଲା। କଟା କାନି ଖwିକ ଧରି ନିେବଦିତା େଜାେଷଫିନ୍ , 

ବିଷୟେର ଚିkା କରୁଥିେଲ। 

 ଶEଶାନେର ପାଇଥିବା ମୃତୁ�-ଲୁଗା-କାନିରୁ ଖwିଏ ବା]ବେର ମୃତୁ� ଉପରାେk 

େଜାେଷଫିନ୍  ମ�ାକଲଡ୍ , ପାଇଁ ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା, ଜରିଆେର ସ ାମୀଜୀ, ଏହା ଏକ 

େପ�ରିତ ସ^ାଦ ଥିଲା।  

 ସଂସାର ବ�ାପୀ ସନାତନ ଧମ�ର େବଦାk ଦଶ�ନର ପ�ଚାର ପ�ସାର ନିମେk 

ରାମକୃ{ ମିଶନ୍  ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା �ାନ ଯ�େର େଜାେଷଫିନ, ଭୂମିକା अତି 

ମହ\ ପ$ୂ� ଥିଲା। ସ ାମୀ ବିେବକାନp ତା,ୁ ପବୂ�ଜନE ରୁ ସି�ି ପ�ା� ବିନା ଦୀeାର ଶିଷ�ା 

ଭାେବ ଗହଣ କରିଥିେଲ।  

 ନିେବଦିତା अନୁଭବ କେଲ, ରାତ� ୀର େଶଷ ପ�ହରରୁ अନୁଭୂତ ତା, େeାଭିତ 

ହୃଦୟର େକାମଳ ପାଖୁଡ଼ାମାନ ଧୀେର ଧୀେର ଉନE �o େହବାେର ଲାଗିେଲ। ଘଟଣାଟି ତା,ୁ 

ଏକାkଭାବର େନୖସଗ�କ ଉପାେଦୟତାର ପ�ତିଟି अeରର ସ�ା ବ�ାଖ�ା କରୁଥିଲା। ତା, 

ଗୁରୁ,ର ଆଶୀବ�ାଦର अଦୃଶ� ହ]ଟିକୁ େସ ତା, େଲାମକୂପର ପ�ତି ବିpୁେର अନୁଭବ 

କରୁଥିେଲ। େସ ଏକା ନ ଥିେଲ ତା, ସହ ତା, ଗୁରୁ,ର ସ^ାଦ, କମ� अତିବାହିତ 

େହଉଥିଲା। 
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 ସ ୟଂ ଆପେଣଇ େନଇଥିବା ଶିଷ�ତ� ର ମଯ��ାଦା ଓ ଗରିମାେର ଉଦ୍ ବୃ� ଭଗିନୀ 

ନିେବଦିତା, ପ�କୃତ େବଦାkୀ ଧାରକମାନ, ପାଇଁ େନୖେବଦ�ରୁ ନିମ�ାଲ�ର ସୁେଯାଗ�ା 

ସେpଶବାହିକା ଥିେଲ।  

 (ଘଟଣା ପ�ବାହ : ସ -କ�ନାପ�ସତୂ) 

 େପ�ରଣା େସୗଜନ� :   

 (୧) ଶ,ର, ଦ ାରା ଲିଖିତ The Monk as Man (The unknown life of 

Swami Vivekananda)   

 ଏବଂ 

 (୨) ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା , ଦ ାରା ଲିଖିତ The Master as I saw him  

 

( ଜନE  अେ�ାବର ୧୩, ୧୮୬୭ ଓ ତିେରାଧାନ अେ�ାବର ୨୮, ୧୯୧୧ अବସରେର ଭାରତ 

ମାତାର ସୁେଯାଗ� ବିେଦଶୀ ଦାୟାଦ ଭଗିନୀ ନିେବଦିତା,ୁ ଭoିପତୂ ଶ��ା~ଳି ) 

 

 

୨ୟ େତାଟା ସାହି, ବିଜିପୁର 

ବ� ହE ପୁର, ଓଡ଼ିଶା 
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ସୁନୀତା କୁ୍ମାରୀ 
େବେହରା 

କଳି�କନ�ାକଳି�କନ�ାକଳି�କନ�ାକଳି�କନ�ା    

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ବାଳିକା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

 ଆଜିର ଯୁଗେର ନାରୀ ବିଭିନ�  େeତ� େର ପାରଦଶ�ତା ହାସଲ 

କରିଥିେଲ ମଧ� ସମାଜେର ମହିଳାମାନ, ପ�ତି କ�ମବ��{ୁ ହିଂସା, 

अପରାଧକୁ େନଇ ସବୁ ]ରେର ଉଦ୍ େବଗ ପ�କାଶ ପାଉଛି 

ନାରୀମାେନ ନିଜର ଆତE ସୁରeା ପ�ତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ବିଭିନ�  

ଆତE ସୁରeା ରଣେକୗଶଳ अଭ�ାସ -ାରା ମନେର ଏକ ନିଆରା ଶoି 

ସୃ�ି େହାଇଥାଏ ଫଳେର ଶତୃକୁ ସାମନା କରିବାର ସାହାସ 

ଜୁଟିଥାଏ ଏପରିକି ଦୁଃସାହାସିକ କ� ୀଡ଼ା େକୗଶଳେର ମେନାବଳ ଦୃଢ଼ 

େହାଇପାେର େତେବ ଓଡ଼ିଶାେର ବାଳିକାମାେନ ମଧ� ପାର"ାରିକ 
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ସମରକଳାେର ଦeତା ପ�ତିପାଦନ କରି ପାରିଛkି େଦଶେପ�ମୀ ବୀର ପାଇକମାନ, 

ସଂଗ�ାମର କଥାକୁ ସEରଣ କରି େକେତଜଣ ବାଳିକା ଗଠନ କରିଛkି ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

ଦଳ, ଯାହାର ନଁା ରଖିଛkି, ‘କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା’ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ବାଳିକା 

ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଭାବେର ପରିଚିତ 

 େଖା��ାଜିଲ� ା କୁହୁଡ଼ି अkଗ�ତ ରତନପୁରର ସୁେଯାଗ�ା କନ�ା ସୁନୀତା େବେହରା, 

ଏକ अନନ� ଉdାହପ�ଦ ପ�େଚ�ାର ଫଳସ�ରୂପ ଜନE  ନିଏ ଏକ अନନ� अନୁ.ାନ ଯାହା 

ଓଡ଼ିଶାର ପ�ଥମ ଭାବେର ସମ],ୁ ଚକିତ କରିଦିଏ କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ, 

ଯାହା ସଂପ�ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ�  ଜିଲ� ାେର अତ�k ଉdାହର ସହ ସ�ାଗତ କରାଯାଇ ଗ�ହଣ 

କରାଯାଉଛି ଆସm ଶୁଣିବା ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ପଦେeପ ପାଇଁ େସ କଣ କହkି 

    େମା କଥାରୁ ପେଦ େମା କଥାରୁ ପେଦ େମା କଥାରୁ ପେଦ େମା କଥାରୁ ପେଦ : ଆମ ଗଁା ଚିଲିକା ଉପକୂଳବ\�ୀ େଖାq�ାଜିଲ� ାର ଟା�ୀବ� କ୍ 

अkଗ�ତ ରତନପୁର ଗଁାେର େକୖବ\� ସ"�ଦାୟର ସାଧାରଣ ମd�ଜୀବି ପରିବାରେର 

େମାର ଜନE  ପିତା, ନାମ େଗାଲା େବେହରା ଓ ମା ଚ|ଳା େଦଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ 

ଗଁାେର ଥିବା ଶ�ୀ ସତ�ସାଇ ବାଲବିକାଶ େକp�କୁ ଯାଇ େସଠାେର ବିଭିନ�  େସବାମଳୂକ 

କାଯ��କ�ମେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିଥାଏ ଏପରିକି ସାଂ;ୃତିକ କାଯ��କ�ମେର ଭାବ େନଇ 

ବିଭିନ�  ଆଧ�ାତିE କ ଓ ଜନ ସେଚତନଧମ�ୀ ନାଟକେର अଭିନୟ କରିଛି ଏଥି ସହିତ 

ବାଲବିକାଶ ପତି� କା ପଢ଼ିବା ସହିତ ଘେର ବିଭିନ�  ଖବର କାଗଜକୁ ସଂଗ�ହ କରି ସାଇତି 

ରଖିବା େମାର ସଉକ ନିଜବାଡ଼ିେର ବିଭିନ�  ଔଷଧୀୟ ବୃeଲତାକୁ ଲଗାଇ ତା’ର ଯତ�  

େନଇଥାଏ ଆଖପାଖା ଗଁାେର ସାମାଜିକ ସଂ;ାରମଳୂକ କାଯ��େର େଯାଗଦିଏ 

ଜୀବଯm,ୁ େସବା କରିବାେର ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ େଗାଟିଏ କଥା ନାରୀ ଦୁଗ�ା, ଲeE ୀ, 
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ସରସ�ତୀ, ଶoିର ଏକ अନନ� ଉd 

ମହୀୟସୀ େଦଶେପ�ମୀ ମାନ, କାହାଣୀ 

ଶୁଣି ମନେର ସାହାସ ଭରିଲା ସବ�ଦା 

କିଛି ନୂଆ ଚିkାଧାରା ମନେର ଉ,ି 

ମାରୁଥିଲା େଯେତେବେଳ ପ�ାୟ ୧୧ ବଷ� 

େସେତେବେଳ ଷ. େଶ�ଣୀେର ପଢୁଥିଲି 

ବଳକା ସମୟେର ଘେର ଟିଭିରୁ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣର ଯୁ� କାହାଣୀ େଦଖି ନିେଜ ଲୁଚି 

ଲୁଚି ଘର अଗଣାେର ଲାଠି ବୁଲାଇବା, ତଲୱାର ବୁଲାଇବା अଭ�ାସ କରୁଥିଲି ଏପରି 

ରୁଚିପ�ତି ବଡ଼ଭାଇ ବନବିହାରୀ ଉdାହ େଯାଗାଇ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ ପରିବାରର ସହେଯାଗ 

କ�େମ ଦିନକୁ ଦିନ अଧିକ ଉdାହର ସହ अଭ�ାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ପାରିବାରିକ 

େପ�ାdାହନ େହତୁ ସମରକଳା ପ�ତି ଆକଷ�ଣ ବୃ�ି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ସମୟକ�େମ କିଛି 

ବାଳିକା ମିଶି ବିଭିନ�  େଖଳ, େଦୗଡ଼ ଆଦି अଭ�ାସକୁ ଜାରି ରଖିଲୁ ଏମିତି ନିତିଦିନିଆ 
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अଭ�ାସେର ପରିଣତ େହାଇଗଲା ପେର ପେର ;ୁଲ୍ ଓ କେଲଜେର ପଢ଼ିବା ଆରn 

େହଲା ବିଜୁଶoି ଓ ମହିଳା ସଶoିକରଣ େଯାଜନାେର ବ� କେର ଜେଣ ସାମାଜିକ 

କମ�ୀଭାେବ କିଛି ବଷ� କାଯ�� କରିଥିଲି ଭାରତ ସରକାର, ମାନବ ସ^ଳ ବିକାଶ 

ମ�ଣାଳୟ (ଯୁବ ବ�ାପାର ଓ କ� ୀଡ଼ା ବିଭାଗ) -ାରା ପରିଚାଳିତ େନେହରୁ ଯୁବ େକp�ର 

ଟା�ି ବ� କେର ଜେଣ ସାମାଜିକ କମ�ୀ ଭାବେର କାଯ�� କରିଲି ବିଭିନ�  ସମୟେର 

ବୃeେରାପଣ, ରoଦାନ ଶିବିରେର େଯାଗ େଦଉଥିଲି अେନକ ସମୟେର େସ େକେତକ 

;ୁଲ୍ ପିଲା,ୁ ବିଭିନ�  ଉପାେଦୟ ପୁ]କ, ଖାତା, କଲମ ବ¤ନ କାଯ�� ବି କରିଛି 

ଖରାଦିେନ ସାହିେର ଗାଇେଗାରୁ, ପାଇଁ ପାଣି ହାwିର ବ�ବ�ା ବି କରିଥାkି ୨୦୧୫ 

ମସିହାର କଥା ଥେର ଏକ ଗଁାେର ଘରେପାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଖବର ଏକ ଘେରାଇ ଟିଭି 

ଚ�ାେନଲେର େଦଖି ସାହାଯ� ପାଇଁ ଚିkା କଲି ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ପେକଟ୍ ମନିେର 

अଗି�ବିପନ�� , ପାଇଁ ଶୀତବ¦ କିଣି ଗଁାଠାରୁ ୧୨୦ କିମି ଦୂର ଚିଲିକାର ନpଳା ଗଁାେର 

ପହ|ି अଗି�ବିପନ�  ପରିବାରକୁ ଶୀତବ¦ ପ�ଦାନ କରିଥିଲି ଏହି କାଯ��େର अସରkି ଖୁସି 

ମିଳିଥିଲା ବିଭିନ�  େସବାକାଯ�� ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଉ�ଶିeା ବିଭାଗ ଜାତୀୟ 
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େସବା େଯାଜନା, ୨୦୧୨/୧୩ ଶିeାବଷ�େର 

ରାଜ�]ରୀୟ େଶ�. ସମାଜେସବୀ, ପରିେବଶ ସୁରeା 

ପାଇଁ ରାଜ� ସରକାର, ଜ�ଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 

ପ�କୃତିବfୁ ପୁର;ାର ଇତ�ାଦି ପାଇଛି ଉ�ଳ 

ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ତରଫରୁ େସବାକାଯ�� ପାଇଁ ସରସ�ତୀ 

ରାୟ ସ�$�ପଦକ ସyାନ ପାଇଛି ୨୦୧୬ ମସିହାେର 

େଖାq�ାର ସ�ାମୀ ବିେବକାନp ବି�ାନ ଓ 

େଟକ୍ େନାେଲାଜି ଇନ୍ �ିଟୁ�ଟ୍ अନୁ.ାନ ତରଫରୁ ‘େଖାq�ା େଗୗରବ’ ସyାନ ଓ ପାଇକ 

ଆଖଡ଼ା ପାଇଁ େଖାq�ାଠାେର ଆେୟାଜିତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବଳିଦାନ ଦିବସେର ଗଜପତି 

ମହାରାଜ ଶ�ୀ ଦିବ�ସିଂହେଦବ, ଠାରୁ ଗୁରୁ େଦ� ାଣାଚାଯ�� ଓ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସyାନ 

ଗ�ହଣ କରିଛି ପୁରୀ ବୀର ହେରକୃ{ପୁର ଠାେର ଆମ ପାଇକ ଦଳ,ୁ ପୁର;ୃତ ଓ 

ମାନପତ�  ପ�ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏେବ ଇ~ିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ପେର 

ପାର"ରିକ ସମରକଳା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା अଭ�ାସ ଚାଲି ରଖିଛି 

    ପ�ାତଃ ଭ� ମଣରୁ ସଂଗଠନ ପ�ାତଃ ଭ� ମଣରୁ ସଂଗଠନ ପ�ାତଃ ଭ� ମଣରୁ ସଂଗଠନ ପ�ାତଃ ଭ� ମଣରୁ ସଂଗଠନ : ପ�େତ�କ ଦିନ େଭାର ସମୟରୁ ଉଠି େଯାଗକରି 

ପାଦଚଲାେର ପ�ାୟ ୩/୪ କିମି ଦୂର ନିକଟ� କେଲଜ ଓ ;ୁଲ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥାଏ 

େସଠାେର ;ୁଲ ଓ କେଲଜର କିଛି ଝିअ अେପeା କରିଥାkି ପ�ାୟ ଦୁଇଘ¤ା ପଯ��k 

ବିଭିନ�  େଖଳ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା अଭ�ାସ ଚାେଲ ଏଥିେର ବାଳିକା ମାେନ 

ଆତE ରeା କ� ୀଡ଼ାେକୗଶଳ ତାଲିମ୍ ପାଇଥାkି ପ�େତ�କ ରବିବାର ଦିନ ଟିେକ अଧିକ ସମୟ 

ଏହି କାଯ�� ଚାେଲ ଏହା ବାଦ ;ୁଲ୍ ଓ କେଲଜର ଲିଜର୍ ଟାଇମେର ;ୁଲର ବାଳିକା 
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ମାନ,ୁ ଆତE ରeା ତାଲିମ େଦଇଥାଏ ମାତ�  ସବୁେବେଳ କିଛି ନିଆରା କରିବାର େଚ�ା 

କରିଥାଏ ଏପରି େଖଳକୁ ସାଧନା କରିବା େଯାଗଁୁ ନିଜର ଆତE ବିଶ�ାସ, ଦୃଢ଼ ମେନାବଳ 

ବଢ଼ିଥିଲା ଏହାପେର ବାଳିକା ମାନ,ୁ େନଇ ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ 

ଉଦ�ମ କରିଥିଲି 

 କାରୁବାକୀରୁ କଳି�କନ�ା କାରୁବାକୀରୁ କଳି�କନ�ା କାରୁବାକୀରୁ କଳି�କନ�ା କାରୁବାକୀରୁ କଳି�କନ�ା : ;ୁଲ ବୟସରୁ ଘେର ଲାଠି, ତଲୱାର ବୁଲାଇବା 

अଭ�ାସ ଥିଲା ମାତ�  ଲe� ହାସଲ ପାଇଁ ସ�ାମୀ ବିେବକାନp, ବାଣୀ अଧିକ ମାତ� ାେର 

ଆକୃ� କରିଥିଲା ଲe��ଳେର ନ ପହ|ିବା ଯାଏଁ େକେବ ବି ବିରତି ନିअ ନାହW, ଏହି 

ବାଣୀକୁ ବୁଝି ପାରିଥିଲି ଏବଂ ପାର"ାରିକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା େକମିତି ଗଠନ େହବ ଓ 

ବାଳିକା ମାେନ ଏଥିେର अଂଶ ଗ�ହଣ କରିେବ େସଥିପାଇଁ ନିଜଠାରୁ ଆରn କରିଥିଲି 

ସମରକଳା अଭିଯାନ ବ�ଜେମାହନ ମହାkି, ରଚିତ ‘କାରୁବାକୀ’ କାହାଣୀରୁ ହW 

କଳି�କନ�ା ନାମକରଣ ରଖିଲି ରାଣୀ ଲeE ୀବାଇ, ରାଣୀ ସୁକବାଇ, ସଂଗ�ାମ କାହାଣୀ 

ଶୁଣିବାପେର ନିଜର ଓ अନ�ମାନ,ର ସୁରeା ପାଇଁ େପ�ରଣା ମିଳିଲା ଏହାପେର ବିଭିନ�  

ସମରକଳାକୁ େଦଖି ନିେଜ अଭ�ାସ କରୁଥିଲି ସହପାଠୀ ମାନ, ସହିତ ପ�ଥେମ ଲାଠି 

ଚାଳନା अଭ�ାସ ଚାଲିଥିଲା 

 ଶିବିରରୁ ଆଗ�ହ ବଢ଼ିଲା ଶିବିରରୁ ଆଗ�ହ ବଢ଼ିଲା ଶିବିରରୁ ଆଗ�ହ ବଢ଼ିଲା ଶିବିରରୁ ଆଗ�ହ ବଢ଼ିଲା : ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନା ଭାରତ ସରକାର, ଯୁବ 

କାଯ��କ�ମ ଓ କ� ୀଡ଼ା ମ�ଣାଳୟ अଧିନେର ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ଓ ମହାବିଦ�ାଳୟ]ରୀୟ 

ଛାତ� ଛାତ� ୀ ମାନ, ପାଇଁ ଏକ ସଂ�ା ସମାଜ େସବା ଏହାର େମୗଳିକ ଲe� 

େଯେତେବେଳ ଜନତା କେଲଜେର ପଢ଼ିଲି ଏଥିେର େଯାଗେଦଲି ପେର ୨୪ ଡିେସ^ର 

୨୦୧୨  ମସିହାେର େସାରଣ ଭଗବତୀ ବିଦ�ାପୀଠ ଠାେର ଏକ ସାତଦିନିଆ େସବା ଶିବିର 
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अନୁ.ିତ େହାଇଥିଲା ଏଥିେର େଯାଗ େଦଇଥିବା ପ�ାୟ ୧୫ ଜଣ ବାଳିକା ମାନ,ୁ େନଇ 

ଆତE ରeା ରଣେକୗଶଳ ଶିeା ପାଇଁ ଆେଲାଚନା କରାଯାଇଥିଲା ମାତ�  ଏହି ବାଳିକା 

ମାନ,ୁ ପାର"ାରିକ ପାଇକ୍ ଆଖଡ଼ା ସମର କଳା ତାଲିମ ପାଇଁ ପ�]ାବ େଦଲି ଜେଣ 

ପାଇକ ଗୁରୁ, -ାଆ ଏଠାେର ମାତ�  ତିନିଦିନ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା 

ପରବ\�ୀ ସମୟେର ପିଲାମାେନ ବିଭିନ�  ରଣେକୗଶଳକୁ अଭ�ାସ କରି ଏହି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

ଶିeା ଲାଭ କରିଥିେଲ େମାର ଏଥିପ�ତି अଧିକ ଆଗ�ହ ରହିଥିବା େଦଖି ଶିବିର 

अଧିକାରୀମାେନ ଆ�ଯ�� େହାଇ ପଡ଼ିଥିେଲ େପ�ାଗ�ାମ୍ अଫିସର୍ अଧ�ାପକ ସୁଶାk 

ପ+ନାୟକ, କେଲଜ अଧ�e ଡଃ ସ~ୟ ମହାପାତ� , अଧ�ାପକ ପ�ଫୁଲ�  ଚ"ତିରାୟ, ଉ\ମ 

ପାଇକରାୟ, ବ�ଜକିେଶାର ଷଡ଼�ୀ, ସାମାଜିକ କମ�ୀ ମୁରଲୀ ମେନାହର ଶମ�ା ପ�ମୁଖ 

ସହେଯାଗ କରିଥିେଲ ପେର �ାନୀୟ ଗଁାର ଆଉ େକେତଜଣ ବାଳିକା ଏଥିେର ସାମିଲ 

େହାଇଥିେଲ ଏହି ସଂ�ାର ମୁଖ� ଉେqଶ� େହଲା ମହିଳା,ୁ ସଶo ଓ ଆତE ବିଶ�ାସୀ 

କରାଇବା ଏବଂ ସମାଜେର କିପରି େସମାେନ ନିଭ�ୟେର ରହିେବ େସ ଦିଗେର ତାଲିମ 

ପ�ଦାନ କରିବା େସେତେବେଳ ଏହି 

ଦଳର ବାଳିକା ମାନ, ବିଭିନ�  

ସମରକଳା େଖଳକୁ େଦଖି ଯୁo ଦୁଇ 

ଉ�ମାଧ�ମିକ ଶିeା ପରିଷଦ, କାଯ��କ�ମ 

ସଂେଯାଜକ (ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନାର) 

ଡଃ ରେମଶ ଚp�  େବେହରା, ପ�େଫସର 

େଗୗରୀଶ,ର ରାୟ, ସୁଶ�ୀ ସରିତା 
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ପେଟଲ, ଜାତୀୟ େସବା େଯାଜନାର ରିଜିଓନାଲ୍ େସ¤ର, ଭାରତ ସରକାର ୟୁଥ୍ अଫିସର 

ଉେପp�ନାଥ ସାହୁ, େଡପୁଟି େସେକ�ଟାରୀ ଉ�ଶିeା ବିଭାଗ ପ�ମୁଖ ଭୂୟସୀ ପ�ଶଂସା 

କରିଥିେଲ अବଶ� େସେତେବେଳ େଯଉଁ ବାଳିକାମାେନ ଏଥିେର ସାମିଲ େହାଇଥିେଲ 

ଆଜି େସମାନ, ମଧ�ରୁ େକେତଜଣ ବିବାହ କରି ସାରିେଲଣି, ଆଉ େକେତଜଣ ବିଭିନ�  

େeତ� େର ନିଯୁo अଛkି ମାତ�  ଏହି ସମରକଳାର ଶିeା अନ� ବାଳିକା ମାନ, ପାଇଁ 

େପ�ରଣା ପାଲଟିଛି 

 ଛାତ� ୀ,ୁ ମିଳିଲା ନିଆରା ପରିଚୟ ଛାତ� ୀ,ୁ ମିଳିଲା ନିଆରା ପରିଚୟ ଛାତ� ୀ,ୁ ମିଳିଲା ନିଆରା ପରିଚୟ ଛାତ� ୀ,ୁ ମିଳିଲା ନିଆରା ପରିଚୟ - ଓଡ଼ିଶାର ବିେଶଷ କରି େଖା��ା ଜିଲ� ା ହW ପାଇକ 

ଆଖଡ଼ାର କଥା କହିଥାଏ ଏହିଠାରୁ ହW ବି� ଟିଶ୍ ବିରୁ�େର ପ�ଥମ ପାଇକ ବିେଦ� ାହର 

ସତୂ� ପାତ େହାଇଥିଲା ଇତିହାସ ପୃ.ାେର ପାଇକ ବିେଦ� ାହର अେନକ ଘଟଣା ବ$�ନା 

େହାଇଛି ପାଇକ ପୁअ, ପରି ଝିअମାେନ ବି ନିଜକୁ ଏଥିେର ସାମିଲ୍ କରିଛkି େସମାେନ 

ରଣେକୗଶଳକୁ ଆପେଣଇ ନିଜର ସ�ତ� ପରିଚୟ ସୃ�ି କରିପାରିଛkି ଏହି ଦଳେର 

େଯାଗ େଦଇଥିବା अଧିକାଂଶ ବାଳିକାମାେନ େହେଲ କେଲଜ ଛାତ� ୀ େସମାେନ ମହୀୟସୀ 

ବୀରା�ନା ତଥା ଐତିହାସିକ କାହାଣୀେର अନୁପ�ାଣିତ େହାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପାର"ରିକ 

ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର ପ�ଚାର ପ�ସାରକୁ ଉ·ୀବିତ କରିବାର ପ�ୟାସ ଜାରି 

ରଖିଛkି 

 ଐତିହାସିକ ପୀଠରୁ ଆରn ଐତିହାସିକ ପୀଠରୁ ଆରn ଐତିହାସିକ ପୀଠରୁ ଆରn ଐତିହାସିକ ପୀଠରୁ ଆରn - କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ପ�ଥମ ସମରକଳା 

ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଇଥିବା ଗଡ଼େଖା��ା ଓ ମା ବରୁେଣଇ ପୀଠଠାେର ଏହାକୁ ଏକ ଘେରାଇ 

ଟିଭି ଚ�ାେନଲ୍ ତରଫରୁ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା ପେର ଏହି ଦଳ ସମରକଳା ପାଇଁ େଦଶ 

ଓ ରାଜ�ର अେନକ �ାନେର ବହୁବାର ଓଡ଼ିଶାର ପାର"ରିକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମର 
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କଳାକୁ ପ�ଦଶ�ତ କରି ଆସୁଛkି 

 ଆତE ସୁରeା ତାଲିମ ପାଇେଲ ଆତE ସୁରeା ତାଲିମ ପାଇେଲ ଆତE ସୁରeା ତାଲିମ ପାଇେଲ ଆତE ସୁରeା ତାଲିମ ପାଇେଲ - ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଉ�ଶିeା ବିଭାଗ -ାରା ଉ�ଳ 

ଜୁେଡ଼ା କରାେଟ େଟ�ନିଂ ;ୁଲ ଭୁବେନଶ�ର ତରଫରୁ ବାଳିକା ମାନ,ୁ ତାଲିମ 

ଦିଆଯାଉଥିବା ଆତE ରeା ରଣେକୗଶଳ ଶିeାେର ଆଉ େକେତଜଣ ସହପାଠୀ େଯାଗ େଦଇ 

ବିଭିନ�  ଆତE ରeା ରଣେକୗଶଳ ଶିeା ପାଇଥିେଲ ନୟାଗଡ଼ ଓ େଖା��ା ଜିଲ� ାର 

ନିରାକାରପୁର, अରଗୁଳ, କାଇପଦର, ପ�ାଣନାଥ ସ�ୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ�ାଳୟ ଆଦି ବିଭିନ�  

;ୁଲ, କେଲଜେର ପ�ାୟ ୨ ହଜାର ଛାତ� ୀ,ୁ ଆତE ରeା ରଣେକୗଶଳ ଶିeା ତାଲିମ ପ�ଦାନ 

ସରିଲାଣି 

    େଖଳେବେଳ ସମରକଳା अଭ�ାସ େଖଳେବେଳ ସମରକଳା अଭ�ାସ େଖଳେବେଳ ସମରକଳା अଭ�ାସ େଖଳେବେଳ ସମରକଳା अଭ�ାସ - କଳି� କନ�ାର ବାଳିକାମାେନ ପାର"ରିକ 

अମରକଳା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା अଭ�ାସ ପାଇଁ େସାରଣ େଘାଡ଼ାେଦୗଡ଼ େପ� ନିକଟ ଏକ 

ପ�ାକୃତିକ ପରିେବଶର ନି��� �ାନେର ଉପ�ିତ େହାଇ ନିେଜ ନିେଜ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

अଭ�ାସ କରିଥାkି ପୁଣି ନିକଟ� ଆ^େତାଟାେର ଏହି େଖଳ अଭ�ାସ ଜାରି ରଖkି 

ଏଥିପାଇଁ अେନକ ପାଇକ ସ^fୀୟ ପୁ]କ ଓ ସମରକଳା ସ^fୀୟ ପୁ]କକୁ ପଢ଼ି େସ 

ସବୁର ସୁବିନିେଯାଗ କରାଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ବାଳିକାମାେନ ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ବାହାର 

କରି ନିେୟାଜିତ େହାଇଥାkି ଏେବ ଏହି 

କଳି�କନ�ା ଦଳର େଗାଟିଏ ଗ��ପେର ୧୨ 

ଜଣ ଇ~ିନିୟରିଂ ଛାତ� ୀ अଛkି, େସମାନ, 

ମଧ�େର େରଖା େବେହରା, େସ�ହଲତା 

େବେହରା, ମିନତୀ େବେହରା, ମୀନାରାଣୀ 
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େବେହରା, ରୀତା େବେହରା, ସସିEତା େବେହରା, ସିଲା େବେହରା ଏବଂ ବିଦ�ାଳୟ ]ରେର 

ଦଶଜଣ ଛାତ� ୀ ରହିଛkି ଏବଂ ଏହି ପାର"ରିକ ସମରକଳା ଶିeା ଲାଭ କରୁଛkି ଏଥି 

ସହିତ ଏମାେନ ପଢ଼ାେବେଳ ପାଠେର ମନ ଓ େଖଳେବେଳ ସମରକଳାକୁ अଭ�ାସ 

କରିଥାkି 

 ସଂଚିତ अଥ�େର େପାଷକପରିପାଟୀ ସଂଚିତ अଥ�େର େପାଷକପରିପାଟୀ ସଂଚିତ अଥ�େର େପାଷକପରିପାଟୀ ସଂଚିତ अଥ�େର େପାଷକପରିପାଟୀ - କଥାେର अଛି ମନଥିେଲ ଉପାୟ ଆେପ ଆେପ 

ମିଳିଯାଏ କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ବାଳିକାମାେନ ପ�ଥେମ ବାଉଁଶବାଡ଼ି େଖଳ 

ଶିଖିେଲ ଏଥିପାଇଁ େମା ନିଜ ପେକଟ ଖ��ରୁ ବାଲୁଗଁାରୁ କିଛି ବାଉଁଶବାଡ଼ି କିଣି ଆଣିଥିଲି 

ପେର ଏକ କାରିଗରକୁ କହି କିଛି ତଲୱାର ଓ ଢାଲ ତିଆରି କରାଗଲା େସଥିେର ନିେଜ 

ବିଭିନ�  ର� େବାଳି ତାହାକୁ ସୁpର ଭାବେର ସ·ିତ କରାଗଲା ଏହି ଦଳର 

ବାଳିକାମାେନ ପ�ଥେମ କେଲଜ ୟୁନିଫମ�େର ଏନଏସଏସ ଶିବିର େବେଳ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

ପ�ଦଶ�ନ କରୁଥିେଲ ମାତ�  ସମୟ କ�େମ ଲାଲ ପାତିଥିବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀକୁ ଭୁବେନଶ�ରରୁ କିଣି 

ଆଣିଥିଲୁ ପିପିଲିରୁ अ¤ାେର ବାfିବା ପାଇଁ କମରପଟି କିଣିଲୁ ପରବ\�ୀ ସମୟେର ଏକ 

ନିଆରା ଢ�େର ସ�ତ� େଶୖଳୀେର େପାଷାକ ତିଆରିକରି ସମରେଖଳେର ନିଜକୁ ସ·ିତ 

କରାଗଲା େଖା��ା ଗାମୁଛାକୁ ପଗଡ଼ିକରି ମୁwେର ବfାଗଲା ଏହା େବଶ ଆକଷ�ଣୀୟ 

ଲାଗିଲା େତେବ ଏହି ବାଳିକାମାେନ ଏହି 

ଦଳର ଉନ� ତି ପାଇଁ ଏବଂ କିପରି 

ସାହାସୀପରି ସୁସ·ିତ ଦିଶିେବ ତାହା 

ସମରକଳା ପ�ଦଶ�ନ େବେଳ अନ�ମାନ, 

ମନେର ଭୟ ସୃ�ି କରିପାରିବ, େସପରି 
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ପରିପାଟୀେର ନିଜକୁ ସଜିତ କରି ଖୁସି େହଉଥିେଲ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ସ|ିତ अଥ�େର 

େପାଷାକପତ�  କିଣିବା ପାଇଁ ମେନାନିେବଶ କରୁଥିେଲ 

 ସମର କଳା ପ�ଦଶ�ନ ସମର କଳା ପ�ଦଶ�ନ ସମର କଳା ପ�ଦଶ�ନ ସମର କଳା ପ�ଦଶ�ନ - ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାକୁ େକଉଁଠାେର ପ�ଦଶ�ନ 

କରାଯିବ, ତାହାର କିଛିଦିନ ପବୂ�ରୁ ସମରକଳାକୁ अଭ�ାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ 

କାହାପେର କି ପ�କାର େଖଳ େଖଳାଯିବ କ�ମଶଃ େଗାଟିଏ ପେର େଗାଟିଏ େଖଳକୁ 

ବୀରବାଦ�ର ତାେଳ ତାେଳ ପ�ଦଶ�ନ କରାଯାଇଥାଏ ବୀରହେରକୃ{ପୁର, ଭୁବେନଶ�ର 

ଉ�ଳମwପ, ଭୁବେନଶ�ର ଗୁଆଝର ଠାେର ଡଃ ହେରକୃ{ ମହତାବ, ଜୟkୀେର, ଉ�ଳ 

ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ପରିସର, ରାଜ� ସଚୂନା ଭବନ, େଖା��ା ଗଡ଼, ମା ବରୁେଣଇ, ପୀଠ, 

କୁହୁଡ଼ି, େସାରଣ, ବାଣପୁର, अରା�ଗଡ଼, ଗୁରୁଜ�, େବାଲଗଡ଼, କଳି� �ାଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ 

ରାଜ�ବାହାେର କ$�ାଟକ, େକରଳ, अରୁଣାଚଳ ପ�େଦଶ ଆଦି ପ�ାୟ ଶତାଧିକ �ାନେର 

ସମରେଖଳର ପ�ଦଶ�ନ କରି ସାରିଛୁ 

 ନିଆରା ଢ�େର ପାଇକ ବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ� ପ\ୂ�  ପାଳନ ନିଆରା ଢ�େର ପାଇକ ବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ� ପ\ୂ�  ପାଳନ ନିଆରା ଢ�େର ପାଇକ ବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ� ପ\ୂ�  ପାଳନ ନିଆରା ଢ�େର ପାଇକ ବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ� ପ\ୂ�  ପାଳନ - ଶହିଦ, ତ�ାଗ 

ସଂଗ�ାମ ଓ ବଳିଦାନର କାହାଣୀକୁ େନଇ ଆେମ ଗବ�କରୁ ଇତିହାସ ବି ଗବ�କେର େତେବ 

ସଂଗ�ାମୀ ମାନ, ଜନE ମାଟି, ଐତିହ� ଗଡ଼ର କୀ\�ରାଜିକୁ ମେନ ପକାଇ ଏହି ପାଇକ 

ଆଖଡ଼ା ଦଳର ସଦସ�ାମାେନ ପାଇକବିେଦ� ାହର ଦୁଇଶହ ବଷ�ପ\ୂ� अବସରେର 

ବାଣପୁରର ମା ଟିକିେରଇ ପୀଠେର ଦୁଇଶହ ପ�ଦୀପ ପ�ଜ� ଳନ କରିବା ସହିତ, 

अରା�ଗଡ଼େର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ�ଦହ୍�ସ�, େସାରଣ, ରତନପୁର ଗଁାେର ବଉଳ, अେଶାକ 

ବୃe ଚାରାେରାପଣ ଏବଂ ସ�ାଧୀନତା ଦିବସ अବସରେର ଚିଲିକାେର ଡ�ାଉପେର 

ସମେବତ େହାଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ନିଆରା ଢ�େର ପାଇକଆଖଡ଼ା ପ�ଦଶ�ନ 
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କରିଛkି େଝାଟିେର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା ଓ ପାଇକ ଶହୀଦ,ୁ ସEରଣ କରି ବିଭିନ�  

ଚିତ�  अ,ନ କରି, ;ୁଲ୍ ପିଲା, ମଧ�େର ପାଇକ ସଂଗ�ାମୀ, ସE �ତିଚାରଣ ନିମେk ବ�ୃତା 

ପ�ତିେଯାଗିତା, ବିପ�ବୀ କବି, ବିପ�ବ କବିତାକୁ ଆବୃ\ି କରିବା ଇତ�ାଦି କାଯ��କ�ମ 

କରାଯାଇଥିଲା ମହାପ�ଭୂ ଶ�ୀ ଜଗନ� ାଥ, େଗାପନ ଆଶ�ୟ�ଳ ଚିଲିକାର କ,ଣ ଶିଖରୀ 

ଓ େକଶର ପୀଠ ଶ�ୀ ଚେwଶ�ର େଦବ, ପବିତ�  ପୀଠକୁ ସରକାରୀ ]ରେର ପଯ��ଟନ 

ମାନ�ତା ନିମେk େଖା��ା ଜିଲ� ାପାଳ ନିମ�ଳ ଚp�  ମିଶ� ଓ ଜିଲ� ା ପଯ��ଟନ अଧିକାରୀ ରିନା 

ରଥ,ୁ ଏକ ସE ାରକପତ�  ପ�ଦାନ କରାଯାଇଛି 

 ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ବେ|ଇବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଉ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ବେ|ଇବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଉ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ବେ|ଇବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଉ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ବେ|ଇବାର ପ�ୟାସ କରାଯାଉ - ରାଜ� ସରକାର, ତରଫରୁ 

ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାକୁ ସ�ତ� ମାନ�ତା ମିଳୁ ;ୁଲ କେଲଜର 

ପାଠ�ପୁ]କେର ପାଇକ ବିେଦ� ାହ ବିଷୟେର େଲଖା ମାନ �ାନ ପାଉ କ� ୀଡ଼ା ଓ ସଂ;ୃତି 

ବିଭାଗ -ାରା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା େeତ� େର ନିେୟାଜିତ ବ�oି ଏବଂ ପାଇକ ଦଳର 

ବିକାଶପାଇଁ ଆଥ�କ ବ�ବ�ା କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ତି ବଷ� ସ�ତ�ଭାେବ ପାଇକ 

ଆଖଡ଼ା ମେହାdବ ଆେୟାଜିତ େହଉ ରାଜ� ଓ ରାଜ�ବାହାେର ଆେୟାଜିତ ସରକାରୀ 

େଲାକକଳା ଉdବମାନ,େର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ�ଦଶ�ନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର 

ସୁବ�ବ�ା କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାେର ଏହି ପାର"ରିକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର 

ଗେବଷଣା ଓ ପ�ଶିeଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର ଏକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଏକାେଡ଼ମୀ ପ�ତି.ା 

କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ବାଳିକା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା, ପ�ତି ସରକାରୀ ]ରେର ନିଯୁoି ବ�ବ�ା 

କରାଯାଉ 

 କଳି� କନ�ାର ଲe� କଳି� କନ�ାର ଲe� କଳି� କନ�ାର ଲe� କଳି� କନ�ାର ଲe� - ନାରୀକୁ अବଳା, ଦୂବ�ଳା କୁହାଯାଉଥିବା େବେଳ ଆଜିର 
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ନାରୀ େକୗଣସି କାମେର ପୁରୁଷ, ଠାରୁ କମ ନୁହkି େବାଲି ପ�ମାଣିତ େହାଇ ସାରିଛି 

ଏହାକୁ ପ�ମାଣ କରି ଉଦାହରଣ ସୃ�ି କରିଛkି ଏହି କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର 

ବାଳିକାମାେନ ଓଡ଼ିଶାର ପାର"ରିକ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳାର ପ�ଚାର ପ�ସାରକୁ 

ଉ·ୀବିତ କରିବାର ପ�ୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବାଳିକା ମାନ, ମଧ�େର ଏହି ପାର"ାରିକ 

ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମରକଳା ପ�ତି ଜନସେଚତନତା ସୃ�ି କରିବାକୁ ଆଗ�ହ ରଖିଛୁ 

 େସମାେନ ଯାହା କୁହkି େସମାେନ ଯାହା କୁହkି େସମାେନ ଯାହା କୁହkି େସମାେନ ଯାହା କୁହkି :::: 
 ସୁନିତା େବେହରା (କଳି�କନ�ାର ପ�ତି.ାତ� ୀ) : ଏେବ ବାଳିକାମାନ, ମଧ�େର 

ଏଥିେର ପ�ବଳ ଆଗ�ହ ରହିଛି େସମାନ,ୁ େନଇ ଏହି କଳାକୁ ବେ|ଇ ରଖିବାର ପ�ୟାସ 

ରଖିଛି ଏହା-ାରା ଆେମ େଦଶେପ�ମର ବା\�ା ପ�ସାର କରୁଛୁ ଏହା ଆମ େଦଶ, ରାଜ� 

ତଥା ସମଗ� ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗବ� ଓ େଗୗରବ ଏହାର େପ�ାdାହନ ଏବଂ ସମୃ�ି ପାଇଁ 

ସରକାରୀ]ରେର େପ�ାdାହନର ଆବଶ�କତା ରହିଛି 

 େରଖା େବେହରା (ସଦସ�ା) - େକବଳ ଆମ ଐତିହ� ଓ ପର"ରାକୁ ବ|ାଇ 

ରଖିବାର ପ�ୟାସେର ଆେମ ସବୁ ଇ~ିନିୟରିଂ ଛାତ� ୀ ଏଥିେର ସାମିଲ େହାଇଛୁ ଆଜିର 

ଯୁଗେର ଆତE ରeା ଓ ରଣେକୗଶଳର ଆବଶ�କତା ବହୁତ ମାତ� ାେର अଧିକ କଳି� 

କନ�ାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ବିଭିନ�  �ାନେର େଖଳିବାକୁ ଯିବା େବେଳ େସଠାକାର ଐତିହାସିକ 

�ାନ ଭ� ମଣ କରୁ, अେନକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ଏହା ସହିତ ଆମ େଗୗରବ ପାଇକ 

ଆଖଡ଼ା ବିଷୟେର अନ�,ୁ ଜଣାଉ 

 ମିନତୀ େବେହରା (ସଦସ�ା) - ଏହି କଳା ଶିeା କରିବା -ାରା ଆତE ରeା ସେମତ 

अନ� କ� ୀଡ଼ା ପରି ଦeତା ଆେସ ଶରୀର ସବୁେବେଳ ସୁ� ରହି ଫୁ\� ଲାେଗ 
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 ମିନାରାଣୀ େବେହରା ( ସଦସ�ା) - ବାଳିକା ମାଣ, କଳି� କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା 

ଦଳ ପ�ତି.ା କରିବାେର ବନଭାଇ, ଉଦ�ମ ସବ�ାେଗ� ଓଡ଼ିଶାର ପାର"ରିକ 

ସମରକଳାକୁ କଳି�କନ�ାର ବାଳିକାମାେନ ବିଭିନ�  �ାନେର ପ�ଦଶ�ନ କରିଥାkି अନ� 

ବାଳିକା ମାନ, ପାଇଁ ଏହ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ମେନହୁଏ େସମାନ,ୁ େପ�ରଣା 

େଦବେବାଲି ଆଶାକେର 

 େସ�ହଲତା େବେହରା - ଆଜିକାଲି ସମାଜେର ବାଳିକାମାନ, ଆତE ସୁରeା ପାଇଁ 

ପାର"ରିକ ସମରକଳା ତାଲିମ ପ�ଦାନ କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ]ରେର 

େପ�ାdାହନ ଓ ନିଯୁoିର ଆବଶ�କତା ରହୁଛି 

 

ତଥ� : ସୁନୀତା େବେହରା 

(କଳି�କନ�ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ପ�ତି.ାତ� ୀ) 

ରତନପୁର, କୁହୁଡ଼ି (େପା), େଖା��ା, ୭୫୨୦୨୭, ଓଡ଼ିଶା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୯୧୭୨୧୬୫୯୮ 

ସ"ାଦନା ଏବଂ ଉପ�ାପନା : ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ 
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ଶ�ୀ େବୖକୁ�ନାଥ 
ଖଟୁଆ 

ଆଜିର ଭୁବେନଶ ରଆଜିର ଭୁବେନଶ ରଆଜିର ଭୁବେନଶ ରଆଜିର ଭୁବେନଶ ର    
 ଆଜି ଆେମ ଯାହାକୁ ଭୁବେନଶ ର କହୁେଛ ଏହାର ରୂପ ବିଭିନ�  

ସମୟେର ବିଭିନ�  ରୂପ େନଇଛି। ଏହି େeତ�  ପ�ାଚୀନ କାଳେର ପା| 

େକ� ାଶ ବା ୧୦ କି.ମି. ବ�ାପି ରହିଥିଲା। ଏହାର ପବୂ�େର କୁwେଳଶ ର 

(ଦୟାନଦୀ ତୀର� ମpିର) ପ�ିମେର ଖwଗିରି, ଉ\ରେର ବହଳଦା 

େଦବୀ (କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳେର अଧି.ିତ) ଏବଂ ଦeିଣେର 

ବହିରେ�ଶ ର ଶିବ ମpିର (ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରି�) ମଧ�େର अବ�ିତ 

ଥିଲା। अସଂଖ� ମpିର ଓ ତୀଥ��ାନକୁ େନଇ ଏହି େeତ�  ଥିଲା 

ଚକ� ାକାର ଏବଂ ଘନ अରଣ�, ଗିରି, ନିଝ�ରିଣୀ, ନଦୀ ପୁ¬ରିଣୀ ଦ ାରା 

ସୁେଶାଭିତ ଓ ସମୃ� େହାଇଥିଲା। ଏହାର �ିତି ଲବଣସାଗର ନିକଟେର 

ଏବଂ ଏଥିେର ପ�ବାହିତ େହଉଥିଲା ପବିତ�  ନଦନଦୀ। ଗfବତୀ 

(ଗ�ୁଆ) ନଦୀ अବବାହିକାେର ଏହି ସହର अବ�ିତ ଥିଲା। କପିଳ 

ସଂହିତା (୧୩ଶ ଶତା¨ୀ ରଚନା)େର ଏହା ପ�ଥେମ ଭୁବେନଶ ର େବାଲି 

େଲଖା अଛି। ଏଠାେର ପ�ବାହିତ ଗfବତୀ ନଦୀର ପବିତ�  ଜଳେର ସ�ାନ 

କରି ଜନସାଧାରଣ ପୁଣ� अଜ�ନ କରୁଥିେଲ। ଏହି ଗfବତୀ ନଦୀକୁ 

ବତ�ମାନ ଗ�ୁଆ ନାଳ େବାଲି କହୁଛkି। ଏହି ଗ�ୁଆ ନାଳ ଚpକା 

ଜ�ଲରୁ ବାହାରି ନୂଆ - ଭୁବେନଶ ର अଂଚଳରୁ ବିଭିନ�  ଧାର ଯଥା 
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ପଟିଆ अଂଚଳର ଜଳାଧାର, ସାଲିଆ ସାହି - ୟୁନିଭସ�ଟି ଜଳାଧାର,  ନୂଆପଲ� ୀ ଜଳାଧାର, 

ତିନି ନ^ର - ସତ�ନଗର ଜଳାଧାର, ସାତନ^ର - ଓୟୁଏଟି ଜଳାଧାର ବାହାରି  ଶିଶୁପାଳ 

ଗଡ଼ େଦଇ ଦୟାନଦୀେର କାକୁଡ଼ିଆଠାେର ପଡ଼ିଥିଲା। େସେତେବେଳ ଏହି ଜଳାଧାର अତି 

ପବିତ�  ଥିଲା।   

 ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୪୯୯େର ବୁ�େଦବ କପିଳ ପ�ସାଦେର ଜନE ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ େବାଲି େକହି 

େକହି କହkି ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହି अଂଚଳ अେଶାକ, (ଖ�ୀ.ପ.ୂ ୨୭୩ - ୨୩୨) 

ସମୟେର ଧଉଳି ବା େତାଷାଳି ରୂେପ ପରିଚିତ ଥିଲା। ସମ�ାଟ୍ ଖାରେବଳ, (ଖ�ୀ. ୪୮) 

ସମୟେର ଏହା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ରୂପ େନଲା। ସମ�ାଟ୍ ଖାରେବଳ ଏହି ସମୟେର ଖwଗିରି 

ଉଦୟଗିରି (କୁମାରୀ ପବ�ତ) ଗୁÇାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥିେଲ। ଖାରେବଳ, ପେର କୁଷାଣ 

- ମୁରୁw अଧୀନେର କଳି� - େତାଷାଳି ଥିଲା। ଦeିଣ ଭାରତେର ସାତକ$�ମାେନ ଶାସନ 

କରୁଥିେଲ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରୁ କୁଷାଣ ମୁଦ� ା ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ପ�ତୀତ େହଉଛି। ଏ ତ ଗଲା 

ଲିଖିତ କଥା କିm ଆମ ଆଗେର अେନକ କାହାଣୀ କିମ ଦkୀ अଛି ତା’ର ସଠିକତା 

ଜାଣିହୁଏନା। ଶୁଣାଯାଏ ଏହି अଂଚଳକୁ ପ�ଥେମ ସ $� ାଦ� ୀ କହୁଥିେଲ। ଇp�  ସପତ ଦିନ 

ସୁନା ବୃ�ି କେଲ। େଲାକମାେନ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିେଲନି। ସୁନା ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ େହାଇ 

ଗଦା େହାଇଗଲା। େତଣୁ ଏହାର ନାମ େହଲା ସ�$� ାଦ� ୀ ପେର ପେର ଏହାକୁ କୃତିବାସ 

େeତ�  କହିେଲ। ଏହିଠାେର ପାବ�ତୀ େଗାପାଳୁଣୀ େବଶେର କୃତି ଓ ବାସ ନାମକ ରାeସକୁ 

ମାରିଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ କୃତିବାସ େeତ�  େହଲା ଏହି ଶ¨କୁ ବିେଶ�ଷଣ କେଲ 

କୃତି+ବାସ = କୃତିବାସ କୃତି अଥ� ଚମ�, ବାସ अଥ� ଉପେର ବାସ  କରିବା। ଚମ� ଉପେର 

େଯ ବାସ କେର େସ ଶିବ। ସମୟ ପ�ବାହେର ଏହାକୁ ଏକାମ� େeତ�  କହିେଲ। ଏକାମ� 
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େeତ� ର अଧି.ିତ େଦବତା େହେଲ କୃତିବାସ। ଏଠାେର ଶିବ,ୁ େଗାଟିଏ ଆମ  ଗଛ ମେୂଳ 

ପଜୂା କରାଯାଉଥିଲା। ଏକ ଆମ�ରୁ ଏହାର ନାମ ଏକାମ� େeତ�  େହଲା ଏହା େହଉଛି 

ଗୁ�ଯୁଗର ସମୟ।  େସେତେବେଳ ମpିର ନିମ�ାଣ େକୖାଶଳ ଜଣା ନଥିଲା। ଆଗରୁ 

ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର କାଟି ଗୁÇା ମpିର ତିଆରି କରୁଥିେଲ ଯଥା ଏେଲାରା ଓ अଜkା। 

ଓଡ଼ିଶାେର ପ�ଥମ ମpିର ପଂଚୁପାwବ ଭୀେମଶ ର ମpିର ପାରଳାେଖମୁwି ମେହp�ଗିରି 

ପାହାଡ଼ ଉପେର ୧୭ଟି ପଥରେର ତିଆରି େହାଇଥିଲା। ଗୁ� ଯୁଗରୁ ମpିର ନିମ�ାଣ େଶୖଳୀ 

ଆରn େହଲା। ଗୁ�ଯୁଗକୁ ଭାରତର ସୁବ$� ଯୁଗ କହkି। ବ� ାହE ୀ ଲିପିରୁ େପ�ାଟ 

େଦବନାଗରୀ ଲିପିେର ପରିବତ�ନ େହଲା। ବ� ାହE ୀ ଲିପି େଲାପ ପାଇଗଲା। ଏ େବାଧହୁଏ 

୪-୫ ଶତା¨ୀର କଥା।    

 ଗୁ�ମାନ, ପତନ ପେର अଥ�ାତ ୫ -୬ ଶତା¨ୀେର ଏହି अଂଚଳ କିଛି ଦିନ ପରବତ�ୀ 

ଗୁ� ମାଠର ବିଗ�ହ େମୖାଦଗଲମାନ, अଧୀନେର ଥିଲା। ଏମାନ, ତମ ାପ+ା ଭୁବେନଶ ର 

ଆଖପାଖ अଂଚଳରୁ ମିଳିଛି। ଦeିଣ ଓଡ଼ିଶାେର ମାଠର ବଂଶ (୩୫୦-୪୯୮), ବାଶି. ବଂଶ 

(୫୨୫), ଦୁଜ�ୟ ବଂଶ (୫୫୦-୬୧୩) ଉ\ର ଓଡ଼ିଶାେର ବିଗ�ହ ବଂଶ(୫୭୦), ମୁâଲ ବା 

(ମାଣ) ବଂଶ (୫୮୦-୬୧୩), ଦତ ବଂଶ (୬୨୩) ଶାସନ କରୁଥିେଲ। ଏମାନ,ର ଶାସକ 

ଶ�ୀେଲାକବିଗ�ହ ଶnୁଯଶା, ନp ପ�ଭ~ନ ବମ�ନ ଆଦି ଥିେଲ। ତମ ା ପ+ା ବ�ତୀତ 

େସମାନ,ର କୀ\� ଆଉ କିଛି ନାହW ପେର ଶଶା, ଓ ହଷ�ବ��ନ ଏହି अଂଚଳକୁ 

अଧିକାର କରିଥିେଲ। ହଷ�ବ��ନ ଉଡ� େଦଶ କହୁଥିଲା େବେଳ ଶଶା, ଉ�ଳ କହୁଥିେଲ। 

ଏମାନ, अଧୀନେର େଶୖେଳା®ବିମାନ अଥ�ାତ୍ ୬-୭ ଶତା¨ୀ ମଧ�େର ଋଷିକୂଲ�ା 

ନଦୀଠାରୁ ମହାନଦୀପଯ��k ରାଜ� ବି]ାର କରିଥିେଲ। ଏମାନ, ସମୟେର 
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ପଶ�ୁରାେମଶ ର, ଭରେତଶ ର ଶତୃେଘ�ଶ ର ଓ ରାମେଶ ର ମpିରମାନ ନିମ�ାଣ 

କରାଯାଇଥିବାର अନୁମାନ କରାଯାଏ। େଭୖାମକର ରାଜାମାେନ ମpିର ନିମ�ାଣେର କିଛି 

କମ୍ ନଥିେଲ। ଏମାେନ अଥ�ାତ୍ ୭-୯ ଶତା¨ୀ ମଧ�େର ଏଠାେର अେନକ ଶିବମpିର ଓ 

ତିନିମୁwିଆ େଦଉଳ ପ�ତି.ା କରିଥିେଲ। ପୁରୀରୁ  ପ�ା� େଢ,ାନାଳ ତ^ାପଟାେର 

ବିpୁସାଗର େବାଲି େଲଖା अଛି। େତଣୁ अ�ମ/ନବମ ଶତା¨ୀ େବଳକୁ  ବିpୁସାଗରର 

ମାହାତE � ବଢ଼ିଗଲାଣି।  

 େକଶରୀ ବଂଶର ଦିଗ୍ ବିଜୟୀ ସମ�ାଟ୍ ଯଯାତି େକଶରୀ (୧ମ) (୯୬୨- ୯୯୮ ଖ�ୀ.) ଯିଏ 

େକାଶଳ ଉ�ଳ ଓ କଳି� ଆଦି ତିନିେଗାଟି ରାଜ�କୁ अଧିକାର କରି ଏକତି� ତ କେଲ ଓ 

ତି� ଭୁବେନଶ ର ଉପାଧିେର ଭୂଷିତ େହାଇ ତା,ରି ଉପାଧି अନୁସାେର ଏହାର ନାମ 

ତି� ଭୁବେନଶ ର େଦେଲ। େକଶରୀ ବଂଶର େଶ�. ରାଜା ଯଯାତି େକଶରୀ (ଚwିହାର 

ଯଯାତି) (୧୦୨୦-୧୦୪୪ଖ�ୀ.) ଏଠାେର अେନକ ଲି� ପ�ତି.ା େହାଇଥିବାର ଲe� କରି 

େଶଷେର ଏକ ବଡ଼ ମpିର ପ�ତି.ା କରିବାପାଇଁ ଲe� ରଖି ମଳୂଦୂଆ ପକାଇଥିେଲ କିm 

େଶଷ କରିପାରି ନଥିେଲ ଏହାର ନାମ ଲି�ରାଜ ମpିର ରଖିଥିେଲ। ଏହି ମpିର ତା, 

ପୁअ ଉଦ�ତ୍ େକଶରୀ େଶଷ କରିଥିେଲ। କିm ଏହି ଜାଗାର ନାମ ତି� ଭୁବେନଶ ରରୁ 

(ତି� ଭୁବନ+ଈଶ ର) ଭୁବେନଶ ର (ଭୁବନ+ ଈଶ ର) େହାଇଗଲା। ତ^ାପ+ାେର କୃତିବାସ 

େeତ�  େଲଖାअଛି। ଏହି ଭୁବେନଶ ର ଆଜି ପଯ��k ଚଳି ଆସୁଛି କି^ଦkୀ अନୁସାେର 

ଏଠାେର େବୗ� ଶ�ମଣମାେନ ବହୁ ସଂଖ�ାେର ଖwଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି अଂଚଳେର ରହି 

ପ�ାଧାନ� ବି]ାର କରିଥିେଲ। େସମାନ, ପ�ାଧାନ�କୁ ହ� ାସ କରିବାକୁ ଲଲାେଟpୁ େକଶରୀ 

ଖwଗିରି ନିକଟବତ�ୀ ଜାଗମରାଠାେର ଏକ ବିରାଟ ଯ�ର ଆେୟାଜନ କେଲ। ବିଭିନ�  
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अଂଚଳରୁ େବୖଦିକ ବ� ାହE ଣମାେନ େସଠାେର ସମେବତ େହାଇ ଯ� କରୁଥିେଲ। କିm 

ଦଳଦଳ େହାଇ େବୗ� ସନ�ାସୀମାେନ ଆସି ଯ��ଳେର ପହଂଚି ବ� ାହE ଣମାନ, ସହିତ 

ବାକଯୁ� କରିଥିେଲ। ଏଥିେର ବ� ାହE ଣମାେନ ପରାଜିତ େହାଇଥିବାରୁ ଯ�କାଯ�� ବାଧାପ�ା� 

େହଲା। अଥ�ାତ୍ ଯ� ମାରା େହାଇଥିବାରୁ �ାନଟିର ନାମ ଯାଗମାରା ବା ଯାଗମରା 

ନାମେର ପରିଚିତ େହଲା। ବିpୁସାଗର ଉ\ର ପାଶ େର� ନିମ�ତ ଉ\େରଶ ର ମpିର  

ନିକଟେର ଦୀଘ� ପ�ାଚୀର ଓ େସାପାନ େଶ�ଣୀ ବିଦ�ମାନ ଏଠାେର ଥିବା ଚାହାଣି 

ମwପେର ରାଜାରାଣୀ ଓ େସମାନ, ପରିବାର ବସି ବିpୁସାଗର ଚpନ ଯାତ� ା 

େଦଖୁଥିେଲ। ଚpନ ଯାତ� ା ସମୟେର ଲି�ରାଜ, ବାସୁେଦେବ ଓ କପିେଳଶ ର େଯଉଁଠାେର 

ଓହ� ାଇ ଚାପ େଖଳkି, ତାହାକୁ ତି� ଶଳୂଘାଟ କୁହାଯାଏ। 

 ପେର ଗ�ବଂଶୀୟ ରାଜା େଚାଡ଼ଗ�େଦବ େକୖଶଲ�ାଗ�ଠାେର अେନକ େପାଖରୀ 

େଖାଳାଇଥିଲା। ଏହି େପାଖରୀ ତା, ଝିअ େକୗଶଲ�ା ନାମେର ନାମିତ େହାଇଥିଲା। 

କଥିତ अଛି େଚାଡ଼ଗ� େଦବ,ର ତା’, ଝିअ ସହିତ ସଂପକ� ଥିଲା। ଏହି ଗ�ବଂଶୀୟ 

ରାଜା ଚୁଡ଼� ଗଡ଼(ବାର�)ଠାେର େଗାଟିଏ ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। ଆଉ ଶତୃ ଭୟରୁ 

ରeା ପାଇବା ପାଇଁ ଚpକା ଜ�ଲ ଭିତେର ଭାଲୁ,ାଠାେର ବୁଆଳିଗଡ଼ ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ 

କରିଥିେଲ। अନ�ଭୀମେଦବ, କନ�ା ଚpି�କା େଦବୀ ନିମ�ାଣ କରିଥିବା ୧୨୭୮ ଖ�ୀ. 

अନk ବାସୁେଦବ ମpିର ଶିଳା େଲଖେର େଲଖା अଛି ଗfସିfୁ। େତଣୁ ୧୨୭୮ େବଳକୁ 

ଗ�ୁଆକୁ ଗfସିfୁ କହୁଥିେଲ। ୧୩ ଖ�ୀ. ସ $� ାଦି�  ମେହାଦୟେର ଏହାକୁ ଗfବତୀ 

କହୁଥିେଲ। ଏମାେନ ଭୁବେନଶ ରଠାେର େମେଘଶ ର ଆଦି ମpିରମାନ ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। 

ରାେମଶ ର ମpିର ନିକଟ� ରାମକୁwର अନ� ଏକ ନାମ अେଶାକ କୁw। କପିଳ 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  481 

ସଂହିତାେର ଏହା अେଶାକ,ର ନାମେର ବ$�ତ। अେଶାକା�ମୀ ରଥ ପ�କୃତେର କଳି� 

ଯୁ� ବିଜୟୀ अେଶାକ, ନାମେର କି^ା ପବୂ�ରୁ ଥିବା अେଶାକ ବୃe ବା अେଶାକ ଝର 

ନାମେର ପ�ତିପାଦିତ େହଉଥିଲା। ଏଠାେର େବୗ� କୀତ�ରାଜି ଥିଲା। ତାକୁ ଭା�ିେଦଇ 

ରାେମଶ ର ମpିର ତିଆରି େହାଇଛି। ଏଠାେର ଥିବା अେଶାକ ]^ ଏଠାରୁ �ାନାkର 

କରାଯାଇ ମିଉଜିୟମେର ରଖାଯାଇଛି।   

 ଇଂେରଜମାେନ अଧିକାର କଲାେବଳକୁ ଭୁବେନଶ ର େକବଳ ମାତ�  ମpିର ଓ 

ସାହିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। େସଗୁଡ଼ିକ ଚଷା ସାହି, ଗରାବଡ଼ୁ ସାହି, ପରକରଣ ସାହି    ମହାରଣା 

ସାହି। ରା]ା ଖwଗିରିରୁ ଗwମୁwା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ଭିତର େଦଇ ପୁନାମା େଗଟ୍ 

ସାkରାପୁର େଦଇ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ପୁନାମା େଗଟ୍ ପେର ପେର ରା]ାର ବାମ ପାଶ େର� 

ଝରଣା ବିpୁସାଗର ଓ ସାହିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଡାହାଣ ପାଖେର ଭୀମଟା�ି ପଥରଖଣି ପଦର ଓ 

ମpିର ଥିଲା ରଥଗଢ଼ା ଛକଠାରୁ  ରା]ା ଝରଣା ପାର େହାଇ ମାଉସୀ ମା’ ମpିର 

ଲeE ୀସାଗର ରସୁଲଗଡ଼ େଦଇ କଟକ ଯାଇଥିଲା ଆଉ अନ� ଏକ ରା]ା ରଥଗଢ଼ା ଛକଠାରୁ 

ତିନି ମୁwିଆ େଦଉଳ େଦଇ ବିpୁସାଗର କୂେଳ କୂେଳ ଝରଣା ପେର ପେର ରା]ା ପବୂ� 

ଦିଗକୁ ଭା�ି ପଶ�ୁରାେମଶ ର େକଦାରେଗୗରୀ ମୁେoଶ ର େଦଇ ଟ,ପାଣି େରାଡ଼ େଦଇ 

ଦୟାନଦୀ ଆର ପାରି ହୀରାପୁର ସହିତ ସଂେଯାଗ କରିଥିଲା। ଭୁବେନଶ ର ମpିର ସବୁ 

ଏହି ଦୁଇ ରା]ା ଉଭୟପାଶ େର� ବିଭିନ�  ରାଜା, ସମୟେର ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 

ମୁଖ�ରା]ା କଡ଼େର ଲି�ରାଜ ମpିର ଓ अନ�ାନ� ମpିର ସବୁ ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା। ଏେବ ସବୁ 

ଘର େହାଇଗଲାଣି। ୪-୫ ଶତା¨ୀ େବଳକୁ ମpିର ନଥିଲା। ବ\�ମାନର ମpିର ପାଖ 

ରା]ାକଡ଼େର େସେତେବେଳ ଆ^େତାଟା ଥିଲା ତା’ ଭିତେର ଆ^ଗଛ ମେୂଳ ଶିବଲି� 
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�ାପନା େହାଇଥିେଲ। ଏହି ଆ^େତାଟା ସୁpର ପଦାର ସୁpେରଶ ରଠାରୁ ଲି�ରାଜ ମpିର 

େଦଇ ବ� େହE ଶ ର ପାଟଣା ପଯ��k ଏକ େକ� ାଶ ବ�ାପି ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ବତ�ମାନ ଘର 

େହାଇଗଲାଣି। ଖେw ଖେw ଜାଗା େସମିତି ସାରୁ ବଣ େହାଇ ରହିଛି। ଏହି 

ଆ^େତାଟାେର ପ�ିମା ଯାତ� ୀ ବିଶ�ାମ କରୁଥିେଲ। ଏହିଠାରୁ ସମତଳ अଂଚଳ ଆରn 

େହାଇଥିଲା। ପାଖେର ଶସ�େeତ�  ଓ ମpିର ତିଆରି କରିବାପାଇଁ ଖwଗିରି ପାହାଡ଼ 

ଉପଯୁo �ାନଥିଲା। ଏହାଥିଲା ମpିର ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ଏକ ପ�କୃ�େeତ� । ଏହାକୁ ଏକାମ� 

କହୁଥିେଲ। ପେର ମpିର ସବୁ ଝରଣାର ଉତର ପେଟ ୬-୭ମ ଶତା¨ୀେର ରାେମଶ ର 

ଭରେତଶ ର ଲeEେଣଶ ର ଆରnେହଲା। ଉ\ରପେଟ ସୁନିମ�ଳ ଝରଣାଥିଲା। ଏହା 

ଓୟୁଏଟି - ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ବିpୁସାଗର େଦଇ ଗ�ୁଆେର ପଡ଼ିଥିଲା। ଝରଣା ପୁରୁଣା 

ଭୁବେନଶ ରକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଥିଲା। ଦeିଣେର ଭୀମଟା�ି କପିଳ ପ�ସାଦ ବୁ�, ଜନE �ାନ 

େବାଲି କହୁଛkି ଓ ଉ\ରେର ଟା�ି ପେଟ ବୁ�, ]ୂପ ଓ େବୗ�ମାନ,ର କିତ�ୀ ଥିଲା 

ଉ\ର ଟା�ି ପେଟ ଭା;େରଶ ର ମpିର ତା’ର ଉଦାହରଣ। ଭା;େରଶ ର ମpିର ଏକ 

େବୗ� ]ୂପ ଥିଲା। ଏହି ]ୂପକୁ ଏକ ମpିରେର ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ।  

 ଭୁବେନେଶ ରକୁ ଗ�ୁଆ ନାଳ ପରିପୃ� କରିଛି। ଚpକା ଓ ପଟିଆ ରାମପୁର 

ଲଖଣପୁର अଂଚଳର ପାଣିଝର େହଲା ଗ�ୁଆନାଳର ମୁଖ� ଉd। କୁଜିମାହାଲ, 

କଂଟାବାଡ଼ ଓ ବୁଆଳିଗଡ଼ ପାହାଡ଼ अଂଚଳରୁ ଦୁଇଟି ଚିରେସ�ାତା ଧାର ପାବ�ତ� ଟା�ର 

ମଧ�େଦଇ ସମତଳ ପ�େଦଶକୁ େବାହି ଆସିଛି। େଗାଟିଏ େଯାର ଖwଗିରି-ଚpକା ମଧ�େର  

ପ�ବାହିତ େହାଇଛି। ଯାହାକୁ ବଡ଼େଯାର ବା କାଠଶ� ନଦୀ ଭାବେର ପରିଚିତତ 

କରାଯାଏ। अନ�ଟି ଚpକା ଛକର ବାର� ରା]ା ମଧ�େର ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭୂଆସୁଣୀ 
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ମpିର ଦeିଣପାଶ�� େଦଇ ବହିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ତଳେଯାର କହkି। ବଡ଼େଯାର ଓ 

ତଳେଯାର ଉଭୟ ଦାରୁେଠ� ଓ ଶିଖରଚwି ପାହାଡ଼ ମଧ�େର ଥିବା ଏକ ସମତଳ 

अଂଚଳେର ମିଶିଛି। ଶିଖରଚwି ପାଖେର ଏହାକୁ ବଡ଼ନଇ କୁହାଯାଇଥିବା େବେଳ 

ରଘୁରାଜପୁର ଗ�ାମ ପାଖେର ପpରଫୁକାର ନଇ ବା ବୁଡୁନଇ କୁହାଯାଏ। କଳାରାହା� 

ନିକଟ� ଗ�ାମବାସୀମାେନ ବଡନଇ କହୁଥିବା େବେଳ ଜରିପାଟଣା ଓ ଇଂଜଣା ପାଖେର 

ବୁଢ଼ୀନଈ କୁହାଯାଉଛି। ଭାଟପଡ଼ା ବୁଢ଼ୀନଈ ଗଂଜଣା ପାଖେର ଗfବତୀ ବା ଗ�ୁଆ 

ଭାବେର ପ�ଥେମ ପରିଚିତ ହୁଏ। ପେର ହଂସପାଳ, ଟ,ପାଣି, ବ� େହE ଶ ର, ସାମkରାପୁର, 

କପିଳ ପ�ସାଦ, ସୁpରପଦା, ଶ�ୀରାମନଗର ପ�ଭୃତି ଆଚଳେର ଗ�ୁଆ ଭାବେର ପରିଚିତ। 

ପଳାଶୁଣୀ ପାଖ ପୁରୁଣା ଜଗନ� ାଥ େରାଡ଼ ଉପେର  କୁwାପଥରେର େଯଉଁ ଫୁକାର ବତ�ମାନ 

ଭଗ� अବ�ାେର ଦୃ�ିେଗାଚର ହୁଏ ତାହା େକଶରୀ ବଂଶରାଜା ବରାହ େକଶରୀ ତିଆରି 

କରିଥିେଲ। ପାwାରା अଂଚଳେର ଗ�ୁଆକୁ କିnୀରିଆ କୁହାଯାଏ। ପଟିଆର ପାହାଡ଼ିଆ 

अଂଚଳରୁ ଆସିଥିବା େକେତକ ଝର ଯଥା େବଦମତୀ, ମpାକିନୀ, ଗfବତୀ ଓ ଛତ� ୀ 

ଏକତି� ତ େହାଇ ପଟିଆ ଦହଲ ସୃ�ି କରିଛି। ପଟିଆ ପାହାଡ଼ ନିକଟ� ସୁମୁwିଆ ଟା�ର 

अଂଚଳରୁ ଏକ ଜଳେସ�ାତ ଓ ରାମଗଡ଼ अଂଚଳରୁ अନ�ଏକ ଜଳେସ�ାତ ଗ�ୁଆେର 

ମିଶିଛି। େଶଷେର ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ଠାେର ଗ�ୁଆ ସହିତ ଉ\ର ପାଶ ର� ବାଉରୀେଯାର ଓ 

ପବୂ�-ଦeିଣ ପାଶ ର୍ ଡିମାଣିଶ ର ନାମ ବହନ ପବୂ�କ ବିଶାଳ ପୁ¬ରିଣୀ ସୃ�ିକରି ଉଭୟ 

ଏକତି� ତ େହାଇ ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛkି। ନୂଆ-ଭୁବେନଶ ର अଂଚଳରୁ ବାହାରି ଗ�ୁଆେର 

ମିଶିଥିବା ନାଳ/ଝର ସମୁହ େହଲା – 

 ୧. ମା,ଡ଼ଝର- ଏହା ଖwଗିରି ଉ\ରରୁ ତଥା ଔଷଧୀୟ ଜ�ଲରୁ ବାହାରି  
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ବରମୁwା ଓ ଜାଗମରା ଚାଷ ଜମିେର ପ�ବାହିତ େହାଇ ଗwମୁwା େପାଖରିପୁଟ େଦଇ  

ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛି।     

 ୨. ପାହାଡ଼ିଆଝର – ଖwଗିରି ପ�ିମଦିଗ ଘାଟିକୀଆରୁ ବାହାରି  େକାଳଥିଆ  

ଆଇଗିଣିଆ ଡୁମୁଡୁମା େଦଇ ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛି। 

 ୩. ର�ିଆ-ଭ�ିଆ େଯାଡ଼ -  ପାଂଚଗଁାରୁ ବାହାରି ମଦନପୁର ପାଇକରାପୁର 

େଦଉଳିଆପାଟଣା େଗାହିରାଛକ େଦଇ ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛି। ଏହା ଉପେର eୁଦ�  

ଜଳେସଚନ ଏକ ବfକରି ଜଳେସଚନ କରୁଛି।   

 ୪. ନୂଆପଲ� ୀ ନାଳ - ଏହା ନୂଆପଲ� ୀ ସିଆରପି କ�ା"ସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ନୂଆପଲ� ୀ, 

ସହିଦ୍ ନଗର, ସତ�ନଗର େଦଇ ଚିkାମଣିଶ ର ପବୂ�ଦିଗେର ଗ�ୁଆନାଳ ସହିତ ମିଶିଛି।  

 ୫. ରାମଝର - ଆେସମି� ð େସେକ�େଟରିଏଟ ଖାରେବଳ ନଗର ତିନି ନ^ରରୁ ବାହାରି 

ଗୁରୁଦ ାର ଶ�ୀୟାଟକିଜ େଦଇ ଲeE ୀସାଗର େଦଇ ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛି।    

 ୬. ପଟିଆ ଦହଲଝର - ଏହା ଔଷଧୀୟ ଜ�ଲରୁ ବାହାରି ଏକାମ�କାନନ, 

ସାଲିଆସାଇ, ଆଇଆରସି ଭିେଲଜ େଦଇ ଜୟେଦବ ବିହାର, ୟୁନିଭର୍ ସିଟି ଆଚାଯ�� 

ବିହାର େଦଇ ଗ�ୁଆନାଳେର ମିଶିଛି।  

 ୭. ବିpୁସାଗର ଝର - ରାଜଭବନ ପାହାଡ଼ ୭-ନ^ର ୬-ନ^ର ଓୟୁଏଟି ଏେରାଡ�ମ 

ଫେର� ପାକ� ମାଉସୀମା ମpିର ବିpୁସାଗର େଦଇ ଗ�ୁଆେର ମିଶିଛି।  

 ୮. ଗୁଆଝର - େକଦାରେଗୗରୀ ଠାରୁ ମାତ�  ୫୦ ମି. ଦୂରରୁ ଗୁଆଝର ବହି ଯାଇ 

ଗ�ୁଆ ନାଳେର ମିଶିଛି।    

ଏହାର ରାଜସ  ଗ�ାମ ଗୁଡ଼ିକ େହଲା –  
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 ୧. ନୂଆପଲ� ୀ - େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

ଏହାକୁ ମଧ� ନୟାପଲ� ୀ କହkି। ଭୁବେନଶ ର ଏହା ଆୟତନେର ଦ ତୀୟ ବଡ଼ େମୗଜା। 

ନୂଆପଲ� ୀ ନାଳ अବବାହିକାେର ଏହି ଗ�ାମ अବ�ିତ। ସିଆରପି ଓ ଆଇଆରସି ଭିେଲଜ୍ ରୁ 

େଯଉଁସବୁ ନାଳ ବାହାରିଛି ତାହାରି ମଧ�େର ନୂଆପଲ� ୀ ଗଁା अବ�ିତ।   

 ୨. ରସୁଲଗଡ଼ – ରେସଲ ସାେହବ, ନାମ अନୁସାେର ଏହା ରସୁଲଗଡ଼। ରେସଲ 

ସାେହବ ଏହିଠାେର କ�ା" ପକାଇ  ରାଜସ  ଆଦାୟ କରୁଥିେଲ ଓ ଇଂେରଜମାନ, ସହିତ 

ଯୁ� ପରିଚାଳନା କରୁଥିେଲ। ରେସଲ ସାେହବ, ନାମ अନୁସାେର ଏହି ଗଁାର ନାମ 

ରସୁଲଗଡ଼। େକହି େକହି ରାଜସ  अସୁଲ େହଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରସୁଲଗଡ଼ କହkି।   

 ୩. ଜାଗମରା – ଏଠାେର ଯ� େହଇଥିବା ସମୟେର ଜଗିକି େଲାକମାନ,ୁ 

ମାରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜାଗମରା କହୁଥିେଲ।  

 ୪. ଡୁମୁଡ଼ୁମା - ଏହା ଏକ ପ�ାଚୀନ ଗ�ାମ। ଏଠାେର ଚାମwା ଯeିଣୀ ମ\ୂ�  ଥିବାର 

ଜଣାଯାଏ। ଡୁମୁଡୁମା େଖ��ାଗଡ଼ର ୭୧ ଗଡ଼ମଧ�ରୁ େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

 ୫. ଆଇଗିଣିଆ – ଯୁ�େର ଏହି ଗଁାର େଲାେକ ଆଗୁଆଣି େହାଇ ବାହାରି ଯୁ�େର 

ଆଗେର ରହୁଥିେଲ େତଣୁ ଗଁାର ନାମ ଆଇଗିଣିଆ। ଏଠାେର ଏକ ମଠ अଛି। ଏହା 

ଖwଗିରି ଦeିଣକୁ अବ�ିତ। 

 ୬. କପିଳପ�ସାଦ - ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଡ଼। ବୁ�େଦେବ, ଜନE  �ାନ େବାଲି 

କହୁଛkି। अଧି.ାତା େଦବତା େହଉଛkି କପିେଳଶ ର ମହାେଦବ। ଏହି ମpିର 

କପିେଳଶ ର ଗଜପତି ମହାରାଜା �ାପନା କରିଥିେଲ େବାଲି େଲାକ ଉoି अଛି। ଏହା 

ଭୁବେନଶ ରର ଦeିଣକୁ अବ�ିତ। 
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 ୭. ବଡ଼ଗଡ଼ -  େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

ଗ�ୁଆ ନଦୀ କୂଳେର अବ�ିତ। ଭୁବେନଶ ର ଗଡ଼ର ଏଠାେର ରାଜା, ରାଜଧାନୀ ଥିଲା।  

 ୮. ପଟିଆ - ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ମୁକୁp େଦବ, ପତନ ପେର ଓଡ଼ିଶା ତିନିଭାଗେର 

ବିଭo େହାଇଗଲା। ପ�ଥମ ଭାଗ ମୁକୁp େଦବ, ଦୁଇ ପୁअ (୧) ରାମଚp�  େଦବ (୨) 

ଛକଡ଼ି ଭ� ମରବର ରାୟ। ରାମଚp�  େଦବ,ୁ ପଟିଆେର अବ�ାପିତ କେଲ। ସାନଭାଇ 

ଛକଡ଼ି ଭ� ମରବର ରାୟକୁ ଆଳିେର अବ�ାପିତ କେଲ।  ରାମଚp�  େଦବ, ନିଜ 

ଜମିଦାରୀ ପଟିଆ ଓ अଧ�ନ ଜମିଦାରୀ େକଉଁଝର ମୟରୂଭ~ ନୀଳଗିରି ମଧୁପୁରଗଡ଼ 

କ¤ାଝର ବଳରାମପୁର ଇଦ�ାଦ। (୨) ସାନଭାଇ - ଆଳି ନିଜ ଜମିଦାରୀ ଓ अଧୀନ� 

ଜମିଦାରୀ େମଦିନପୁର ନୟାବସାଣି କଂଟଇ ଇତ�ାଦି। ବାର�କୁ ସାର�ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ। 

ଏହାରି ପାଖେର ଚୁଡ଼�ଗଡ଼ ଥିଲା।  ଚୁଡ�ଗଡ଼ର ଧ ଂସାବେଶଷ ଦୃଶ�ମାନ ହୁଏ। ପୁରୁଣା 

ବାର� ନଦୀକୂଳେର ଚୁଡ�ଗଡ଼ ଥିଲା। ବୁଆଳିଗଡ଼ ଚpକା ଜ�ଲ ମଝିେର अବ�ିତ। 

ଏସବୁ ଗ�ବଂଶୀ ରାଜାମାେନ �ାପନ କରିଥିେଲ। େଗାଟିଏ ପଟେର ଏହି ଗଡ଼ �ାପନ 

େହାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଟରୁ ପଟିଆ ଗଡ଼ କହkି।  

 ଦେନଇ ବିଦ�ାଧର ପୁअ ରାମଚp�  େଦବ – ନିଜ ଗଡ଼ ବରୁେଣଇ ପାହାଡ଼ ତେଳ 

�ାପନ କରିଥିେଲ। ଦeିଣ अଂଚଳ ତା, अଧୀନେର ଥିଲା ଆଉ ମଧ� ମହାନଦୀର ଉ\ର 

ପାଶ��ର ଇଲାକା ବଡ଼ା^ା ନରସିଂହପୁର ଆଠଗଡ଼ େଢ଼,ାନାଳ अନୁେଗାଳ, ତାଳେଚର ତା, 

अଧୀନେର ଥିଲା। େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀ (୭୧ ଗଡ଼) ନିଜି ଜମିଦାରୀ ଓ ୧୨୯ଟି ନିଜ 

अଧୀନ� ଜମିଦାରୀ ଗଡ଼ ସମୁଦାୟ ୨୦୦ ଗଡ଼। ଏ ସବୁ �ାଲ�ଂ ଓଡ଼ିଶାେର େଲଖାअଛି।  

 ୯. କଳାରାହା� - ଏହା ପଟିଆ କିଲ� ା अଧୀନ। ଏହି ବାଟ େଦଇ ରା]ା 
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ଭୁବେନଶ ରକୁ ଥିଲା। 

 ୧୦.  ମଳିପଡ଼ା – େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

େଖା��ା ଯୁ�ର ମହାନାୟକ ପିwିକ ବାହୁବେଳp,ୁ ଧରାଇେଦବାେର  ମଳିପଡ଼ାର 

ଗଡ଼ନାୟକ ଭାଗୁ ଶ�ୀଚpନ ମୁଖ� ଭୂମିକା ଗ�ହଣ କରିଥିେଲ। େତଣୁ େସ ନିମକ ହାରମ୍ 

ଜାଗିର େଭାଗ କରୁଥିେଲ।   

 ୧୧. अfାରୁଆ - େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

ପାହାଡ଼ ତେଳ ଏହି ଗ�ାମ अବ�ିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ अfାରୁଆ କହୁଥିେଲ 

 ୧୨. ଜଗନ� ାଥ ପ�ସାଦ - େଖା��ା ରାଜ,ର ଜେଣ ଭାଇ ଏହିଠାେର ଗଡ଼ ନିମ�ାଣ କରି 

ରହିଥିବାର ଏହି ଗଡ଼ର ନାମ ଜଗନ� ାଥ ପ�ସାଦ। 

 ୧୩. ପାତ� ପଡ଼ା - େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

ଏହା େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଗଁା। ରାଜା,ର ପାତ�  ମ�ୀ ଏଠାେର अବ�ାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ 

ପାତ� ପଡ଼ା କହିେଲ।  

 ୧୪. ଘାଟିକିଆ - େଖା��ା ନିଜ ଜମିଦାରୀର ୭୧ଟି ଗଡ଼ ମଧ�ରୁ ଏହା େଗାଟିଏ ଗଡ଼। 

ଖwଗିରି ଘାଟି ପବୂ�ରୁ ଏଠାେର अେନକ କିଆ ଗଛ େଦଖା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଘଟିକିଆ 

କହୁଥିେଲ। ବ\�ମାନ େସହି କିଆଗଛ ମଧ� େସମିତି ଦୃଶ�ମାନ।   

 ୧୫. ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ - ଖାରେବେଳ, ସମୟର ଏ ଗଡ଼। ଏହାର �ାପନା ଖ�ୀ. ପ.ୂ ୧ମ 

ଶତା¨ୀ। ପବୂ�େର ଗ�ୁଆ ପ�ିମେର ନାଳ ଦ ାର ସଂଲଗ� ଥିଲା। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର 

ଚାରିପାଖେର ଗଡ଼ଖାଇଥିଲା। ମହାଭାରତର ଶିଶୁପାଳ, ନାମରୁ ଏହାର ନାମ ଶିଶୁପାଳ 

ଗଡ଼ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଗଡ଼ର अ]ିତ  ବତ�ମାନ ବିଦ�ମାନ।  
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 ୧୬. ଧଉଳି – କଳି� ଯୁ� �ଳୀ। अେଶାକ, ଯୁ� ଖ�ୀ.ପୁ. ୨୬୧େର େହାଇଥିଲା।  

 ୧୭. ଲeE ୀସାଗର – ଜେଣ ରାଜା,ର ଲeE ୀ େବାଲି ଝିअଟିଏ ଥିଲା। ରାଜା ଏହି ଝିअ 

ନାମେର େପାଖରୀ େଖାଳାଇ ଲeE ୀସାଗର ନାମ େଦେଲ। ପେର ଏଠାେର ଗଁା ବସିଲା।    

 ୧୮. ପଳାଶୁଣୀ -  ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗ�ାମ। ପ�ଥେମ ଏଠାେର ଆସି ୨୫/୩୦ କମାର 

ଘର ବସବାସ କେଲ। ମା’ ଖେwଶ ରୀ,ୁ େତmଳିଗଛ ମେୂଳ ପଜୂା କରୁଥିେଲ। ଜାତିେର 

କମାର େହଉଥିବାରୁ ଖwା ଛୁରୀ ଦାଆ େକାଡ଼ି, କାତି, ଲୁହା ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଗ�ାମର 

ଆରାଧ� େଦବୀ େହଉଛkି ଖwାରୁ ଖେwଶ ରୀ। ପ�ଥେମ ଏହି ଗ�ାମର ନାମ ଥିଲା ସାହାବ 

ନଗର। କମାରମାେନ ଏଠାରୁ ଭୟ ପାଇ अନ�ତ�  ପଳାଇବାରୁ ଏହି ଗ�ାମର ନାମ ସାହାବ 

ନଗରୁ ପେଳଇ ଯିବାରୁ ପଳାଶୁଣି େହଲା।  ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି େହବାରୁ ଏଠାେର 

ପାଣି ଟା,ି �ାପନ େହାଇଛି।  

 ୧୯. ଚp�େଶଖରପୁର –  ଏହା ଭୁବେନଶ ରର ସବ�ବୃହତମ େମୗଜା। ସାଲିଆସାହି 

ଏହି େମୗଜାର अେନକ अଂଶ अଧିକାରେର अଛି। ଏହି େମୗଜା େଶୖବେeତ�  ଚp�େଶଖର, 

ନାମେର ନାମିତ। ଏହି ଗ�ାମ ପଟିଆ ଜମିଦାରୀ ଉଲାକାଭୁo ଥିଲା। ୧୯୮୫ ମସିହାରୁ 

ଏଠାେର ହାଉସିଂ େବାଡ� ଓ ବିଡ଼ିଏ ଦ ାରା ଘର ତିଆରି େହାଇ େଲାକମାନ,ୁ ବ¤ା 

ଯାଇଛି।   

 ୨୦. ପାwାରା -  ପାwବ ପାଂଚ ଭାଇ अ�ାତ ବନବାସ କାଳେର ଏହିଠାେର ଶିବ,ୁ 

ପwୁଶ ର ରୂପେର ପଜୂା କରିଥିେଲ। େତଣୁ ଏହାର ନାମ ପାwାରା େବାଲି େଲାକ ଉoି 

अଛି। ଆଉ ମଧ� େବୗ�ଧମ�ର ବିକାଶ କାଳେର େବୗ� ତାର,ର େଗାଟିଏ ରୂପ 

ପାwାର,ୁ ଏଠାେର ପଜୂା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାwାରା କହkି। ଏହା अତି ପୁରୁଣା 
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ଗଁା।  

 ୨୧. ମଂେଚଶ ର - କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳେର ଏହି ଗଁା। େଗାଟିଏ ପାଖେର ଗ�ୁଆ 

ନାଳ ଥିବାେବେଳ अନ� ପାଶ େର� କୁଆଖାଇ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀକୁ ଗ�ାମର େଲାେକ 

ଗାେଧାଇବା ଓ अନ�ାନ� କାଯ��େର ବ�ବହାର କରkି। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଁା ଯାହାର 

�ାପନା ବିଷୟେର େକୗଣସି େଲଖା ନାହW। ଏହି ଗଁାେର ସ ୟଁ ମଂଚନାଥ ବିରାଜମାନ 

କରିଛkି। ଏହି ସଂଚନାଥରୁ ଏହାର ନାମ ମଂେଚଶ ର େହାଇଛି। ଏହି ଗଁାର अେନକ 

େଲାକ ଡ଼�ାେର େବପାର ବଣିଜ କରିkି, େତଣୁ ଏଠାେର ଠାକୁରାଣୀ,ୁ ପଜୂା କରkି। 

ଏଠାେର େତmଳି ଗଛ ମେୂଳ ୭ ଭଇଣୀ ଯଥା  ଦୁଲାେଦଇ, ଜାଗୁେଳଇ, ବାସୁେଳଇ, 

ଶିଉେଳଇ, ସ�ଶତି, ପାଟେଦବୀ ଓ ହାଡ଼ବାଇ   ପଜୂା ପାଇଛkି। ପେୂବ� ଏହି ଗ�ାମ ଏକ 

ପଂଚାୟତ ଥିଲା। ଏହି ଗ�ାମ अଧୀନେର  ଚେକଇସିଆଣି, ସମଗାଡ଼ିଆ, େଭାଟପଡ଼ା, 

ର�ମାଟିଆ, ଗାଢ଼କଣା, େରାେକାଟା, ନହରକଂଟା ଓ ହଂସପାଳ ଥିଲା। ଏେବ ଏଠାେର 

େରଳ ଡ଼ବା କାରଖାନା ଓ େରଳ େ�ସନ ଆଦି ନିମ�ାଣ କରାଯାଇଛି। େରଳଡବା ୧୯୮୫ 

ପ�ତି.ା  ପରଠାରୁ େହବାରୁ ଏଠାେର अେନକ ଘର ତିଆରି ଆରn େହଲା। ଏଠାେର ମଧ� 

େକp�  ସରକାର, େପ�ସ୍ ମଧ� अଛି ଏହାରି ପାଖେର ଉ�ଳ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟ ୮୦୦ ଏକର 

ଜାଗାେର ୧୯୫୬ ପରଠାରୁ �ାପନା କରାଯାଇଛି।    

 ୨୨. େକାରଡ଼କଂଟା - ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହାଇେଟକ ଛକରୁ ପୁବ�କୁ ୩ କି.ମି. 

ଗେଲ ପେଡ େକାରଡକ¤ା ଏକାମ� ନିବ�ାଚନମwଳୀ ବାସୁଆଘାଇ ପଂଚାୟତେର ଏହି 

ଗ�ାମ अବ�ିତ। ଏହାର ପବୂ�େର କୁଆଖାଇ ପ�ିମେର ଗ�ୁଆନାଳ। ଗ�ାମର ଠାକୁରାଣୀ 

ମା ଭୁଆଷୁଣୀ। ଏକଦା ଏହି �ାନଟି ଘଂଚଜ�ଲ ଓ ହିଂସ� ପଶୁପeୀେର ପ$ୂ� ଥିଲା। 
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େସେତେବେଳ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା। ରାଜାମାେନ ପାରିଧି ବା ଶିକାର କରିବାକୁ 

ଏଠାକୁ ଆସୁଥିେଲ। ଥେର ନହରକ¤ା ଜମିଦାର ବ�ାଘ� ଶିକାରରୁ ବିଫଳେହାଇ ଥକାମାରି 

ବସିଗେଲ। ତା, ନଜରେର ମା’ଭୁଆସୁଣୀ, ଗାଦି ପାଖେର େଗାଟିଏ अଶ ତ୍ ଥ ବୃe 

ଦୃଶ�ମାନ େହଲା। େସହି ବୃeର େକାରଡ଼ଭିତେର ଏକ ବ�ାଘ� ଲୁଚି ରହିଥିବା େଦଖି 

ବ�ାଘ�ଟିକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗେଲ। େଦଖିେଲ େକାରଡ଼ ଭିତେର ଏକ କଂଟା ଗଛ ଥିବାରୁ 

େଯଉଁଥିପାଇଁ ବ�ାଘ�ଟି ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହଁ। ଯାହାବି େହଉ ବ�ାଘ� େକାରଡ଼ ଭିତରୁ 

ଆସିପାରୁ ନଥିବାରୁ  ତା’ର ନାମ େକାରଡ଼କଂଟା େଦଇଥିେଲ େବାଲି �ାନୀୟ ଉoି अଛି। 

ଏହାଥିଲା ନଦୀ अବବାହିକା। ଏଠାେର ଏକ ପ�କାର କଂଟା େଦଖାଯାଏ ଯାହାକୁ କହkି 

େକାରଡ଼ କଂଟା। ଏହି େକାରଡ଼ କଂଟା େଦଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ େକାରଡ଼ କଂଟା 

କହିେଲ।  

 ରାେମଶ ର ମpିର ପାଖେର େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ଥିଲା। ତା’କୁ अେଶାକ ଝର 

କହୁଥିେଲ। େକଦାରେଗୗରୀ ପାଖେର େଗାଟିଏ ବଷ�ସାରା ପ�ବାହିତା ଚିରkନୀ ଝରଣା 

(ଜଳଉd) ଥିଲା େସଇଥିଲାଗି େସଇଠି େକଦାରେଗୗରୀ ଓ अନ�ାନ� ମpିର 

ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା। େସାମବଂଶୀ ଓ ଗ�ମାନ, ସମୟେର अନ�ସବୁ ମpିର ପବୂ� ଦିଗେର 

ଟ,ପାଣି ରା]ା ଉଭୟ ପାଶ େର� ନିମ�ାଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଟ,ପାଣି ରା]ାର ଦୟାନଦୀ 

ଆର ପେଟ ହୀରାପୁରଠାେର ଚଉଶଠି େଯାଗିନୀ ମpିର ତିଆରି କରିଥିେଲ। ପୁରୁଣା 

ଭୁବେନଶ ରେର अେନକ ଶିବ ମpିର अଛି। ତାର ବିବରଣୀ ତେଳ ଦିଆଗଲା –  

କ� .ନଂ ଶିବ ମpିର ନାମ ଜାଗା ତିଆରି ସମୟ 

୧ ଲି�ରାଜ  ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର ୧୦୪୪ 
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୨. ବ� େହE ଶ ର ଟ,ପାଣି େରାଡ଼  

୩. ମୁେoଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର ୯୬୦ 

୪. େକଦାରେଗୗରୀ  ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୫. अଶ ାେନଶ ର  େପୗରାଂଚଳ ହ�ିଟାଲ ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୬. अଖଡ଼ଚwି ବିpୁସାଗର, ବଡ଼ୁସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର   

୭. ଉ\େରଶ ର ବିpୁସାଗର, ବଡ଼ୁସାହି , ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୮. ଭ� ëକୁେଟଶ ର ଯେମଶ ର ପାଟଣା, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୯. େବ�ାମେକଶ ର  ତଳବଜାର ମାେକ�ଟ କେ"୍ଳÅ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୦. ଚେକ�ଶ ରୀ ହାତିଆଶୁଣି େଲନ୍, ରାଜାରାଣୀ କେଲାନି, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୧. ଚ"େକଶ ରୀ अମି�କା ସାହି, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୨. ଗେ�ଶ ର ଗ�ାଯମୁନା େରାଡ଼, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୩. ଦଶିଶ ର  ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୪. େଗୗରୀଶ,ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୫. କପିେଳଶ ର  କପିେଳଶ ର ଗ�ାମ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୬. ଲେବଶ ର ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୭. କୁେଶଶ ର ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୮. ରାେମଶ ର  ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୧୯. ଭରେତଶ ର ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୦. ଲeEେଣଶ ର ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  
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୨୧. ଶତ� �େଘ�ଶ ର ମାଉସିମା ଛକ, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୨. ଲଡୁବାବା ଉତର ଦରଜା, ବଡୁସାହି, ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୩. ଲେeଶ ର ଲି�ରାଜ ମାେକ�ଟ କେ"୍ଳÅ ପଛପାଶ ର୍  

୨୪. ମଦେନଶ ର ମହାବୀର େଲନ୍ ,ଗ�ାେରଜ ଛକ, ସାମkରାପୁର  

୨୫. ପଶ�ୁରାେମଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର ୭୦୦ 

୨୬. ନାେଗଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୭. ପବେନଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୮. ପରୂେବଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୨୯. ସୁବେ$�ଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩୦. ସୁକୁେଟଶ ର  ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩୧. ତାେଳଶ ର  ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩୨. ସ େପ�ଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩୩. ଉତେରଶ ର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩. େବୗତାଳ ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର  

୩୫. ଚp�େଶଖର ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ ର  

 ବତ�ମାନ େଯଉଁଠି ରାଜ� ସଂଗ�ହାଳୟ अଛି ତା’ରି ଉପେର ରାଜା, ଉଆସ ଥିବା 

କଥା ହେରକୃ{ ମହତାବ େଲଖିଛkି। େତଣୁ ମpିର ସବୁ ରାଜା, ଉଆସ ଏବଂ 

ସଂଗ�ହାଳୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ରା]ାର ଉଭୟପାଶ� େର ଗଢ଼ିଉଠିଥିଲା।  େସେତେବେଳ  

ପାଖେର ଗଁା - ଗwା ଥିଲା। ୧୮୯୦ ଖ�ୀ. ଇ�େକା� େରଲେୱ ଲାଇନ୍ ବିେଛଇବା ଫଳେର 
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ଏହାର ରୂପେରଖେର କିଛି ପରିବତ�ନ େହଲା। େସେତେବେଳ ପୁନାମା େଗଟ୍ଠାେର 

େଗାଟିଏ େରଳ ଫାଟକ ଥିଲା। ଏଠାେର ଜେଣ େତଲୁଗ ଜଗୁଆଳି ଥିେଲ। େସ ଜଗୁଆଳି 

ପାଖେର ତା’ ମା ରହୁଥିଲା। ତାର ମା’ ନାମ ପୁନାମା। ଏହି ପୁନାମା ନାମରୁ ଏହି େଗଟର 

ନାମ ପୁନାମା େଗଟ୍ େହଲା। ବିଏନ୍ଆର େରଳବାଇ କ"ାନୀ କଲିକତା ପଟୁ ବିରୂପା 

ପଯ��k ଓ ଇ� େକା� େରଳବାଇ କ"ନୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଟୁ କୁଆଖିଆ ପଯ��k 

େରଳଲାଇନ ବିେଛଇେଦେଲ। ମଝିେର ମହାନଦୀ େପାଲଗୁଡିକ ରହିଲା। ମଳୂକାରଣ 

େହଲା େରଲବାଇ କ"ାନୀ ନରାଜ େଦଇ ବାର�ଠାେର ସଂେଯାଗ କରିଥାkା କଟକ 

ଟାଉନ୍ ଭିତେର େରଳ ଲାଇନ୍ ଆସିନଥାkା।  କଟକ ଟାଉନ୍ େଲାେକ ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, 

େନତୃତ େର ବିେରାଧ କେଲ ଫଳେର ସରକାର अଡ଼ୁଆେର ପଡ଼ିଗେଲ ଓ କଟକ ପେଟ 

େରଳ ଲାଇନ୍ େନବାକୁ ବାଧ�େହେଲ। ଭୁବେନଶ ର େରଲେୱ େ�ସନ ବୁେ�ଶ ରୀ ପଟକୁ 

େଖାଲାଥିଲା ମା�ର କ�ା¤ିନ ପଟକୁ େଖାଲା ନଥିଲା। ମା�ର କ�ାଂଟିନ ପେଟ େତାଟା ଓ 

େକାଚିଲା ବଣ ଥିଲା। େଲାେକ ବୁେ�ଶ ରୀଠାରୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିେର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ରକୁ 

ଆସୁଥିେଲ। ପାଖେର େସେତେବେଳ  ରାଜଭବନ - ଓୟୁଏଟି ଜ�ଲରୁ େଯଉଁ ଧାର 

ବାହାରିଥିଲା ତାହା ବିpୁସାଗରେର ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ବିpୁସାଗରରୁ ପାଣି ବାହାରକୁ 

ବାହାରିଯିବା ଫଳେର ବିpୁସାଗର ପାଣି ନିମ�ଳ ରହୁଥିଲା। ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଗଢ଼ି ଉଠିବାରୁ 

ନାଳ ନq�ମା ପାଣି ଭିତେର ପଶିବାରୁ ବିpୁସାଗର େପାଖରୀ ଦୂଷିତ େହଲା। ଫଳେର 

ଏହାକୁ ବpକରି ଦିଆଗଲା। ବ\�ମାନ ବାହାର ପାଣି ପଶୁ ନ ଥିବାରୁ  ଏହାର ପାଣି 

େନଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଗ�ନଗର ଛକ ଉପରକୁ ଗଛମେୂଳ ବନଦୁଗ�ା ପଜୂା ପାଉଥିେଲ। 

ବ\�ମାନ େସଇଠି ବନଦୁଗ�ା ମpିର ତିଆରି େହାଇଛି। େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଜ�ଲି 
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ରା]ା ମାଉସୀମା ମpିରଠାରୁ ଶିଶୁଭବନ େଦଇ ମା�ରକ�ାଂଟିନ ରାମମpିର ଜନଗଣନା 

अଫିସ୍ ପଯ��k ଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଲୀ ଗଁାରୁ ରା]ା ରିଜିଓନାଲ କେଲଜ  ଜନଗଣନା 

अଫିସ୍ େଦଇ ଲeE ୀସାଗର ଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ମା’ ଛକଠାରୁ ଗ�ନଗର ଛକ େଦଇ 

ଶିରିପୁର ବରମୁwା ରା]ାଥିଲା। ଖwଗିରିରୁ ଏେରାଡ�ମ ଭିତର େଦଇ ପୁନାମା’ େଗଟ୍ 

େଦଇ ପୁରୀକୁ ରା]ାଥିଲା।  ସାରା ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଜ�ଲେର ପ$ୂ� ଥିଲା। େଲାେକ 

ଏଠାରୁ କାଠ ସଂଗ�ହ କରୁଥିେଲ। 

 ୧୯୧୭ ମସିହାେର ରାମକୃ{ ମିଶନ୍ ଜେଣ ପwା,ଠାରୁ ୧୪ ଏକର ଜାଗା ମାତ�  

୨୦୦ ଟ,ାେର କିଣି େନଇ ଏଠାେର ୧୯୧୯େର େଗାଟିଏ ମଠ ପ�ତି.ା କେଲ। 

େସେତେବେଳ ଏହି अଂଚଳ କାଜୁ ଜ�ଲେର ପ$ୂ� ଥିଲା। ବ\�ମାନର ବି.ଏମ୍. ହାଇ;ୁଲ 

୧୮୫୫ େବଳକୁ ଭ$�କୁଲାର ;ୁଲ ଥିଲା। ମଧୁସଦୂନ ରାଓ ଏଠାରୁ ମାଟି�କ ପାଶ୍ 

କରିଥିେଲ।  ୧୮୭୫େର ଏହା ମାଇନର ;ୁଲ େହଲା। ମାଇନର ;ୁଲକୁ ଲାଗି ମଧୁସଦୂନ 

ରାଓ,ର ଖwିଏ ଜମିଥିଲା। ଏହି ଜମି ତା, ପୁअ ସୁକାk ରାଓ, ଠାରୁ ଆଣି ମଧୁସଦୂନ 

ରାଓ, ନାମେର ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ ର ଠାେର ଭo ମଧୁ ବିଦ�ାପୀଠ  ବି.ଏମ୍.ହାଇ;ୁଲ 

�ାପନ କେଲ। ୧୯୪୧ ମସିହାେର ବିଜୁ ବାବୁ ଏହିଠାେର ଉଡାଜାହାଜ अବତରଣ େକp�  

�ାପନ କେଲ। ୧୯୪୮ ମସିହା ଏପି�ଲ୍ ୧୩ ପଣାସଂକ� ାkି ଦିନ ପwିତ ଜବାହାରଲାଲ୍ 

େନେହରୁ ପୁରୀଘାଟଠାେର କାଠେଯାଡ଼ି ନଦୀ ଉପେର ଥିବା अ�ାୟୀ ରା]ାେର କାରେର 

ଆସି  ରାଜଧାନୀର ଶୁଭ େଦେଲ। େସେତେବେଳ ଏ अଂଚଳ ଜ�ଲେର ପ$ୂ� ଥିଲା। ୧ 

ନମ ର ୨ ନମ ର ଓ ସତ� ନଗର अଂଚଳେର ଆମ  ନିମ  େକାଚିଲା ବରେକାଳି େବଲ  अଁଳା 

କ¤ାବୁଦା ଓ ଭଇଁଚ ବଣେର ପ$ୂ� ଥିଲା। େରଲେୱ େ�ସନ ପାଖ ସତ�ନଗର अଂଚଳେର 
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େଗାଟିଏ େତାଟା ଥିଲା। ଲeE ୀସାଗର େଲାେକ ଏହିଠାରୁ କାଠ େନଉଥିେଲ। ରା]ା କହିେଲ 

କଟକରୁ ପୁରୀ ଘାଟେର ପାରି େହାଇ ପୁରୀ ବାଲିअkା ବାଲିପାଟଣା େଦଇ ପୁରୀ 

ଯାଉଥିେଲ। ଆଉ ଲାଲ୍ ବାଗ ପ�ାେଲସ୍ଠାେର କାଠେଯାଡ଼ି ନଦୀ ପାର େହାଇ ତି� ଶୁଳିଆ 

ବାର� ଚpକା େଦଇ େଖା��ା ଯାଉଥିେଲ। ଚpକାରୁ ରା]ା ଖwଗିରି େଦଇ ଲ�ରାଜ 

ମpିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଭିତେର ଗଁାକୁ ଗଁା ରା]ା ଥିଲା। େସେତେବେଳ ଦeିଣକୁ 

ରା]ା କଟକ ଭୁବେନଶ ର ପୁରୀ େଦଇ ମାଣିକପାଟଣା େସଠାରୁ େବାଇତ (ଜାହାଜେର) 

ଦeିଣକୁ ଜଳପଥେର ଯାଉଥିେଲ। େଖା��ାଠାରୁ ଦeିଣକୁ ରା]ା ନଥିଲା। ଏହା ଜ�ଲେର 

ପ$ୂ� ଥିଲା। ଏନ୍ଏଚ ବି� ଜ୍ ୧୯୫୮େର େଶଷ େହଲା। ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାଆସିବା କଲା। 

୧୯୦୦ ମସିହା େବଳକୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆସିଲାଣି କିm ରା]ାଘାଟ ତିଆରି େହାଇନଥିଲା କି 

ବିେଶଷ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ�ବହାର େହଉନଥିଲା। େସଇ ଶଗଡ଼ଗୁଳା ରା]ାେର ଯିବାଆସିବା 

କରୁଥିଲା। 

 ବ\�ମାନ ଆେମ େଯଉଁଠି ରାଜଭବନ େଦଖୁେଛ େସଇଟା ଜ�ଲେର ପ$ୂ� ଥିଲା। 

ଶିରିପୁରର ଶଉରୁଣୀ ମୁwେର ଓ ନୂଆପଲ� ୀର େଲାେକ ଶଗଡ଼ଗାଡ଼ିେର ଏଠାରୁ କାଠ େନଇ 

ଜାଳ କରୁଥିେଲ ଓ ଭୁବେନଶ ର ବଜାରେର ବିକ� ୀ କରୁଥିେଲ। ଥେର ଏଠାେର େଗାଟାଏ 

ମହାବଳ ବାଘ େଗାେଟ େଲାକକୁ େଟକିେନଇଗଲା। ବ\�ମାନ ଯାହା ଆରଆରଏଲ 

େଦଖୁେଛ େସଇଟା ଭୀଷଣ ଜ�ଲ ଥିଲା। େସଠାେର େଗାଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ େଗାଟିଏ 

ଗାଈକୁ ମାରି ପକାଇଲା। ନୂଆପଲ� ୀ ଗଁାର ଗାଈ ମଇଁଷି ଏହିଠାେର ଚରାବୁଲା କରୁଥିେଲ। 

ବ\�ମାନ େଯଉଁଟା ସତ�ନଗର ଓ अେଶାକ ନଗର ତାକୁ ରାମପୁର ଓ ଲeEଣପୁର 

କହୁଥିେଲ। ଏଗୁଡାକୁ େବଛାପୁରିଆ େମୖାଜା କହୁଥିେଲ। ନୂଆ ରାଜଧାନୀ େହଲା େବଳକୁ 
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ଏହି ଗଁା ନଥିଲା େଲାେକ େକଉଁ ଆେଡ଼  ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ। ବ\�ମାନର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ 

ଏହି ରାମପୁର ଓ ଲeEଣପୁର େମୖାଜା ଉପେର ପ�ତି.ା େହାଇଛି। ୧୮୯୦ ପଯ��k େଲାେକ 

ପାଦେର ଚାଲି ଚାଲି କିଏ େକମିତି େଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିେର ବା ଶଗଡ଼େର ଜମିଦାରେଶ�ଣୀୟ 

େଲାେକ ପାଲି,ିେର ଯାଆ-ଆସ କରୁଥିେଲ। ରସୁଲଗଡ଼ରୁ େଯଉଁ ରା]ା କ�ନାକୁ ଥିଲା 

ଓଲଡ଼ କଟକ େରାଡ଼ ତାର ଦୁଇପାଖେର େକାଚିଲା ଓ ଆ^ ଗଛ ଥିଲା।  ଗାଡ଼ି କି େଟ�ନ୍ 

ନଥିଲା। େଲାେକ ଚାଲି ଚାଲି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଧରି ପୁରୀ ଯାଉଥିେଲ। ବାଟେର ଓଲାଓଠ 

(ହଇଜାେର) ହଜାର ହଜାର େଲାକ ମରୁଥିେଲ। ବାଟେର େକହି େଲାକ ନଥାkି 

େପାଡ଼ିବାକୁ କି େପାତିବାକୁ। ମଲା ମୁq�ାରକୁ ବାଟେର ଫି�ିେଦଇ ଯାଆkି। ତାକୁ କୁକୁର 

ବିଲୁଆ ଖାଆkି। େସମାନ,ର କ,ାଳ ବାଟଯାକ ପଡ଼ିରହିଥାଏ। େସେତେବଳର ଏ 

ଦୃଶ�।  ଆେମ ବହିରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣୁଛୁ। କିkୁି ଏ କି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ�।  

 ୧୯୦୩େର ମଧୁସଦୂନ ଦାସ, େନତୃତ େର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ ତ� ପ�େଦଶ ଗଠନ 

କରିବାକୁ ଦାବି େହଲା। अେନକ ଘାତ ପ�ତିଘାତ ପେର ସ^ଲପୁର େସ¤� ାଲ େପ�ାଭିଂସରୁ 

୧୯୦୫େର ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନକୁ ଆସିଲା। େହେଲ ଗ~ାମ ଜୟପୁର ବାହାେର ଥିଲା। 

େଯେତେବେଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ଗଠନ ପ�]ାବ ଚୂଡ଼ାk ନିuତି ନିଆଯିବାର ଠିକ୍ ପବୂ�ରୁ 

अଥ�ାତ୍ ୧୯୩୩େର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ମିନିେ�� ଟିଭ କମିଟି କଟକେର ରାଜଧାନୀ ରହିବା ପାଇଁ 

ସୁପାରିସ କଲା। ୧୯୩୬ ପେର କଟକ ବନାମ ପୁରୀ ରାଜଧାନୀ େହବାର ପ�]ାବ 

ଆସିଲା। େହେଲ ପୁରୀ ଧମ�େକp�  େହାଇଥିବାରୁ अନୁପଯୁo େବାଲି ବିେବଚନା କରାଗଲା। 

ଦeିଣାଂଚଳ େଲାକମାେନ ଦeିଣ ଓଡ଼ିଶାେର ରାଜଧାନୀ େହଉ େବାଲି ମତ େଦେଲ। 

୧୯୩୬ ମସିହାେର େକp� ୀୟ ପତୂ� ବିଭାଗର କିଛି ବରି� अଫିସର,ୁ ଓ ଏଫ.ଟି. 
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େଜାନସ୍,ୁ େନଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। େସ ମତେଦେଲ ବ�ହE ପୁର ରେ�ଇଲୁwା 

ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଉପଯୁo �ାନ। େମ ମାସ ୧୯୩୭ ମସିହାେର ସରକାର 

ଆଇ.ଆର.େଡନ,ୁ େଚୟାରେମନ ହିସାବେର ନିଆଯାଇ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଚୟନ କରିବାର 

ଉପଯୁo �ାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ �ିର କରାଗଲା, େସ ୪ଟି �ାନ ଯଥା – କଟକ, 

ବାର�, ଚଉଦ ାର ଏବଂ ପୁରୀ। ୨୪ େସେñ^ର ୧୯୩୭େର ଗିରିଜା ଭୂଷଣ ଦାସ,ୁ 

କଟକ - ଚଉଦ ାର ଚାରିପାଖେର ଥିବା ଜାଗକୁ �ିର କରି ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ନିମ�ାଣ କରିବାକୁ 

ନିେq�ଶ େଦେଲ। େହେଲ ସ^ଳ अଭାବରୁ ତାହା କାଯ��େର ପରିଣତ େହାଇ ପାରିଲା ନାହW 

ମଳୂ ପ�ତିବfକ ଥିଲା ମହାନଦୀ ଉପେର ବି� ଜ୍ ନଥିଲା।  

 ୧୯୪୫ ମସିହାେର ପତୂ� ବିଭାଗ ଭୁବେନଶ ରେର ରାଜଧାନୀ େହବା ସପeେର ନିuତି 

େନଲ ଏବଂ ଏଠାେର ରାଜଧାନୀ ପ�ସାରଣ େହବାେର େକୗଣସି ବାଧା ନାହW କାରଣ ଏହାର 

ଚାରିପାଖେର ବି]ୀ$� ପ�ାkର ପଡ଼ିରହିଛି। ୧୯୪୬େର େଯଉଁ ନିବ�ାଚନ େହଲା େସଥିେର 

ହେରକୃ{ ମହତାବ ପ�ଧାନମ�ୀ େହେଲ। ପ�ଥେମ େସ କଟକ ରାଜଧାନୀ େହବାକୁ ଠିକ୍ 

କରି ଟାଟା କ"ାନୀର ସେଭ�କରି ଏହାର ଉପେଯାତିତା େନଇ ରିେପାଟ� େଦବାକୁ ନିେq�ଶ 

େହେଲ। ଟାଟାକ"ାନୀ କହିେଲ କଟକର େଭୗେଗାଳିକ �ିତି ଦୃ�ିରୁ ରାଜଧାନୀ 

େହବାପାଇଁ ଉପଯୁo ନୁେହଁ।  କଟକରୁ େଚୗଦ ାରକୁ ମହାନଦୀ ବି� ଜ ନାହW। अପରପeେର 

ଭୂବେନଶ ରେର ଏେରାଡ�ମ ପାଇଁ अେନକ ଘର अଛି। ଭୂବେନଶ ର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଇଲ୍ 

ମାଇଲ୍ ଜାଗା ପଡ଼ି ରହିଛି। କାଠାେଯାଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ବି� ଜ ଶୀଘ� ସଂପ$ୂ� େହାଇଯିବା ପାଇଁ 

ଆଶା କରାଗଲା। ୩୦ େସେñ^ର ୧୯୪୬େର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ସଭା (କଟକ େରେଭନ୍ସା 

କେଲଜ ହଲ)େର ଭୁବେନଶ ର ରାଜଧାନୀ େହବାର ବିଧିବ� ନିuତି ନିଆଗଲା। ଏହାରି 
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ଭିତେର ଜମ�ାନ ଟାଉନ୍ ପ�ାନର ଓେଟା େକନିସବଜ�ର ଭୂବେନଶ ରର ନÅା ପ�]ୁତ କେଲ। 

୧୯୪୮ ମସିହା ଏପି�ଲ ମାସ ୧୪ ତାରିଖେର ଭାରତର ପ�ଥମ ପ�ଧାନମ�ୀ, ଶ�ୀ 

ଜବାହରଲାଲ୍ େନେହରୁ ଭି\ିପ�]ର �ାପନ କେଲ। ମହତାବ ବାବୁ अେନକ କାମ 

କରିେଦଇଥିେଲ। େସଥିରୁ କୁଆଖାଇ ଓ  କାଠେଯାଡି ବି� ଜ କାମ ୧୯୫୧େର ସରିଗଲା ଓ 

ଏହି ରା]ା ଭୁବେନଶ ରକୁ େଖାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟେର ପ�ାରnିକ କାମ ଯଥା ପୁରୁଣା 

ବିଧାନ ସଭା (ବଲ� ଭ ଭାଇ ପେଟଲ ବିଧାନ ସଭା) ଇ�$� ଟାୱାର େୱ�$� ଟାୱାର କାମ 

ସରିଯାଇଥିଲା ଓ ୧ ନ^ର ୨ ନ^ର କାମ ମଧ� ସରିଯାଇଥିଲା। େଲାେକ ରହିଲା ଭଳିଆ 

କାମ ଚଳିଲା ଭଳିଆ କାମ େହାଇଯାଇଥିଲା। େତଣୁ େସେକ�େଟରିଏଟ ଇ�$� ଟାୱାର 

େୱ�$� ଟାୱାରେର ଚାଲୁଥିଲା। କଟକରୁ ୯ଟି ବିଭାଗ ଭୁବେନଶ ରକୁ ଆସିଲା। େସଗୁଡ଼ିକ 

େହଲା - ପତୂ� ବିଭାଗ, ସ ା��, ପି�ଜନ, େକାअପେରଟିଭ, ସଚୂନା ପ�ସାରଣ, କୃଷି, ଜ�ଲ ଓ 

ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ  

 ୧୯୫୦ ମସିହାେର ହେରକୃ{ ମହତାବ ଦିଲ� ୀ ଚାଲିଗେଲ। ରାଜଧାନୀ କାମ େସମିତି 

अଧାପkରିଆ େହାଇ ରହିଗଲା। ନବବାବୁ ରାଧାନାଥ ରଥ ଓ ବିଶ ନାଥ ଦାଶ,ର 

ଭୁବେନଶ ରେର ରାଜଧାନୀ େହବା ଇgା ନଥିଲା। େତଣୁ େସ ତାହା ଉପେର ଗୁରୁତ  େଦଉ 

ନଥିେଲ। ହେରକୃ{ ବାବୁ, ସମୟେର अେସମି� ð, ଗଭ$�ର ହାଉସ୍, େସେକ�େଟରିଏଟ, 

େ�ଟ ଲାଇେବ� ରୀ, ମିଉଜିअମ, ଆକାଉଂଟା¤ େଜେନରାଲ अଫିସ କାମ େହବା ପାଇଁ  

ପ�]ାବ ରଖିଯାଇଥିେଲ।  

 ୧୯୫୬ ମସିହାେର ହେରକୃ{ ବାବୁ ଦିତୀୟବାର ମୁଖ�ମ�ୀ େହେଲ ବାକି ଯାହା 

ରହିଯାଇଥିଲା େସ ୧୯୫୬ରୁ ୧୯୬୦େର େଶଷ କେଲ।  
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 ଓଡ଼ିଶାର ନବ ନିମ�ାତା ହେରକୃ{ ମହତାବ େଯେତେବଳ ଶୁଭ େଦେଲ ଏଥିେର 

अେନକ େଲାକ େଯାଗେଦଇ ନଥିେଲ। େଲାେକ େହୟ�ାନ କରୁଥିେଲ କହୁଥିେଲ 

ଜ�ଲେର କ’ଣ ରାଜଧାନୀ ହବ। ୧୯୪୮ପରଠାରୁ ମହତାବ ବାବୁ ଏହାର ନÅା ପ�]ୁତ 

କରିବାକୁ ଯାଇ ଜମ�ାନୀ ବିଶି. �ପତି अେଟା େକାଏନିଂଗସ�ଗ� ପ�ଥେମ  ସଚିବାଳୟ 

ବିଧାନସଭା େସୖାଧ ଦୁଇଟିକୁ ମଝିେର ରଖି ଡିମ ାକୃତି ଆକାରେର ଆଠ େଗାଟି ଇଉନିଟର 

ପ�]ାବ ରଖିଥିେଲ। େଗାଟିଏ ଇଉନିଟେର ୧୦୦୦ ଘର ଓ ପ�ତି ଘେର ୫ ଜଣ େଲାକ 

ରହିବାର ପରିକ�ନା କରି ଏଥିେର ୪୦ ହଜାର େଲାକ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ 

ପ�]ୁତ କରିଥିେଲ। କିm ଆଜି ୧୪ ଲe େଲାକ ବସବାସ କେଲଣି। ଏହି କାମ ତଦାରଖ 

କରିବାପାଇଁ େସେତେବେଳ ନିମ�ାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ�ଯ�ୀ ସି.ଏମ୍. ବ�ାେନଟ୍ ସାେହବ ଥିେଲ। 

ବ�ାେନଟ୍ ସାେହବ େସବା ନିବୃତ େହାଇ ୧୯୫୬-୫୭ ସ େଦଶକୁ ପ�ତ�ବତ�ନ କେଲ। 

ଏହା, ସମୟେର ସବୁ କାମ ସ"ନ�  କରାଗଲା। େସେତେବେଳ ପିଡ଼ବଲୁ�ଡ଼ି କହିେଲ 

ରା]ା ଘାଟ ଜଳ େସଚନ ଇେଲ�ି�  ପରିମଳ ଆଦି ସବୁକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପ�ଥେମ ଏହିଦି 

अଂଚଳକୁ ଆକେସସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାତାବ ବାବୁ କଟକ େରାଡ (କ�ନା ଛକ)ଠାରୁ 

ରାଜମହଲ ପଯ��k େରଳରା]ା ଉପେର  ଉପର - ରା]ା ତିଆରି କରାଇଥିେଲ। ପୁରୁଣା 

ବିଧାନସଭା ଆଖପାଖ ଆଜେବ�ସ୍ ଘର ତା,ରି ସମୟେର ତିଆରି େହଲା ଓ େସହି 

ଘରଗୁଡ଼ିକେର ଓ ଇ�$� ଟାୱାର ଓ େୱ�$� ଟାୱାରେର ଡିପାଟ�େମ¤ ସବୁ କାମକଲା। 

ଠିକ୍ ଏହି ସମୟେର ୧ ନମ ର କାମ ବମ�ା କନ��କସନ ଓ ଦୁଇ ନମ ର କାମ ମା�ର 

ବିଲଡସ� କାମ େନଇଥିଲା। କାମେର ଲାଗିଥିବା େଲାକମାନ,ର ଖାଇବା ପିଇବାର अଭାବ 

େଦଖି ମହାତାବ ବାବୁ କଟକର ରାଜୁ ସାହୁ େହାେଟଲ ମାଲିକକୁ କହିବାରୁ େସ ଆସି 
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ରାଜମହଲ ଛକେର ଏକ ଜଳଖିଆ ଓ ମିଲ୍ ସ େଦାକାନ ଆରn କଲା। େସେତେବଳ ରା]ା 

ମାଉସୀମା ମpିରରୁ ବାହାରି ଶିଶୁଭବନ ଛକେଦଇ କନେଭ¤ ପଯ��k ଯାଇଥିଲା। 

ଏହାଥିଲା ଜ�ଲ ରା]ା। ଜ�ଲରୁ ଜାଳ ସଂଗ�ହ କରିବା ପାଇଁ ବ�ବହାର 

କରାଯାଉଥିଲା। ତାହାରି ନାମ अନୁସାେର ଏହାର ନାମ ରାଜମହଲ େହାଇଛି ଓ ମା�ର 

କନ��କସନ ନାମେର ମା�ର କ�ା¤ିନ୍ ଛକ େହାଇଛି। ୧୯୫୦ ମସିହା େବଳକୁ ଇଉନିଟ୍ 

୧ ବମ�ା କନ��କସନ୍ (ବମ�ା େଜେନରାଲ େ�ାର) ଓ ଇଉନିଟ୍ ୨ ମା�ର କନ��କସନ୍ 

(ଲାଲଚାp ଜୁଏଲସ�) କାମ ସରିେଲାଣି। ଏମାେନ ପ~ାବୀ କ¤� ା�ର। ୩ ନମ ର କାମ 

ରଘୁନାଥ ମହାkି େନଇଥିେଲ। େସ ଇ~ିନିୟରିଂ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କ¤� ା�ି�  କରୁଥିେଲ। ପେର 

ମହତାବ ବାବୁ ଦିଲ� ୀ ଚାଲିଗେଲ।  

 ନବକୃ{ େଚୗଧୁରୀ ପ�ଧାନମ�ୀ ପେର ମୁଖ�ମ�ୀ େହେଲ ଏହି ସମୟ ୧୯୫୧ରୁ 

୫୫ ପଯ��k ଭୁବେନଶ ର କିଛି अଗ�ଗତି କରିପାରିଲା ନାହW ୧୯୫୫େର ନବ ବାବୁ 

ଦେଳଇଘାଇ ଭ�ା ଘଟଣା ସେଢ଼ଇକଳା ଓ ଖରସୁଆଁ ପ�ସ�େର ଇ]ଫା େଦେଲ। 

୧୯୫୬େର ସାଧାରଣ ନିବ�ାଚନ ମହତାବ ବାବୁ (କଂେଗ�ସ-୫୬), ରାେଜp�  ନାରାୟଣ 

ସିଂହେଦଓ (ଗଣ ପରିଷଦ-୫୧)ଟି େଲଖାଏଁ େଭାଟ୍ ପାଇେଲ। ମହତାବ ବାବୁ 

ଗଣପରିଷଦକୁ ଧରି ମିଳିତ ମ�ୀମwଳ ଗଢ଼ିେଲ। ଭୁବେନଶ ର ଯାହା କାମ ବାକି ଥିଲା 

ମହତାବ ବାବୁ ଏହି ୧୯୫୫-୧୯୬୦ ଭିତେର େଶଷ କେଲ। ଏହି ସମୟେର ସଚିବାଳୟ 

ବିଧାନସଭା କ�ାପିଟାଲ୍ ହ�ିଟାଲ ରବୀp�  ମwପ କାମ ସୁର ନିେୟାଗି କ"ାନୀ (ନରେନ 

ସୁର) ଦ ାରା େଶଷ କେଲ। କୃ{ ମହାkି ନେରନ୍ ବାବୁ, अଧୀନେର ଚାକିରୀ କରୁଥିେଲ 

ପେର ନିେଜ ଠିକା କାମ ଆରn କରି ଶ�ୀୟା ଓ ସ ାତୀ ସିେନମା ହଲ୍ ଓ ସ�]ି େହାେଟଲ୍ 
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ତିଆରି କେଲ। କାଳୁ ନp ରାଜଭବନ ନିମ�ାଣ କେଲ। ଏହି ସମୟେର ଓୟୁଏଟି ୭୦୦ 

ଏକର ଜାଗାେର,  ଆରଆରଏଲ, ଉ�ଳ ୟୁନିଭସ�ଟି ୪୦୦ ଏକର ଜାଗାେର ୧୯୫୬ରୁ ଗଢ଼ି 

ଉଠିଲା। ୧୯୫୬ ମସିହାେର େକୗଶଲ�ାଗ�ଠାେର ୧୭୫ ଏକର ଜମି ଉପେର େକp�  

ସରକାର ଏକ ମd� ଗେବଷଣା େକp�  �ାପନ କରିଛkି। ବିଧିବ� ଭାବେର ୧୯୬୧ 

ମସିହାରୁ ଭୁବେନଶ ରେର ରାଜଧାନୀ କାମକଲା। େସେତେବେଳ �ି�ଟ ଲାଇଟ୍ କାଠ 

େପାତାଯାଇ ତା’ଉପେର କାଚ ବାÅ ଭିତେର ଲ�ନେର କିେରାସିନ୍ ଭ\� କରି ସf�ା 

ପବୂ�ରୁ ଲ�ନ ଜଳା ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସf�ାେର ଲିଭା ଯାଉଥିଲା। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିେର ବା 

ଚାଲି ଚାଲି େଲାେକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିେଲ। ରିÅା ନଥିଲା।  ଚାକିରିଆମାେନ କଟକ 

ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିେଲ। ଯିବାଆସିବା କରି ସରକାରୀ କାମ କରୁଥିେଲ। ଚାକିରିଆମାନ,ୁ 

ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଥାପି ରହୁନଥିେଲ। େଲାକମାନ,ୁ ଭୁବେନଶ େର ରହିବାକୁ ଆଗ�ହ 

ସୃ�ି କରିବାବୁ ଲିଜ୍ ପ�ଟ ଦିଆ ଜିଏ ଡିପାଟ�େମ¤¤ ଆରn କଲା। ବାପୁଜୀନଗର 

ପ�ାଇେଭଟ୍ ପ�ଟ ସବୁ େକାअପେରଟିଭ େସାସାଇଟ୍ (अଳକା) ମାଧ�ମେର ବ¤ନ 

କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ୧୯୫୬ ମସିହାେର େକାअପେରଟିଭ େସାସାଇଟ୍ ଲିଜ୍ େଦଇଥିଲା। 

ଏହି ସମୟେର ପଂେର� ପାକ� ବାପୁଜୀନଗର ରାଜଭବନ ପାଖ ସଯୂ��ନଗର अେଶାକ 

ନଗର ପାଖ ଜାଗା ପ�ଟ�ି କରି େଲାକମାନ,ୁ କି]ିେର ଯାଚିକି େଦେଲ। ୧୯୬୫େର 

ସହୀଦ୍ ନଗର ଜାଗା ଆବ¤ନ କରାଯାଇଥିଲା। ନpନକାନନ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାଡ଼�ନ 

୧୯୭୨େର ଆରn କରାଗଲା। ୧୯୭୫ େବଳକୁ ଜିଏ ଡିପାଟ�େମ¤ ଏନ୍-୧ ରୁ ଏନ୍-୬ 

ପଯ��k ଲେଟରୀ ମାଧ�ମେର େଲାକମାନ,ୁ ଆବ¤ନ କେଲ।  ଇଂଫା¤ି�  ବାଟାଲିअନ 

୧୯୬୫ ମସିହାେର �ାପନ କରାଗଲା। ସିଆରପି ୧୯୭୨ରୁ ଆରn େହଲା। େସୖନିକ ;ୁଲ 
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୧୯୫୬େର ତିଆରି େହଲା। ଓଏସ୍ଏପି ୧୯୭୨େର ପ�ତି.ା େହଲା। ୧୯୭୧ ମସିହାରୁ 

େହଡ଼ସ୍ अପଂ ଡିପାଟ�େମ¤ କାମ ଆରn େହଲା। େସେତେବେଳ ମୁଖ�ମ�ୀ ନpିନ 

ଶତପଥୀ ଥିେଲ। ୧୯୭୨-୭୩ େବଳକୁ ବି� ଟ୍ କାଯ�� ଆରn କଲାଣି। ୧୯୭୪-୭୫ େବଳକୁ 

ହାଉସିଂ େବାଡ� କାଯ�� ଆରn କରି େଲାକମାନ,ୁ ବାସ ଗୃହ େଯାଗାଇଲା। ଲeE ୀସାଗର 

ହାଉସିଂ କେଲାନୀ ୧୯୭୫େର ଆରn େହଲା। ନୂଆପଲ� ୀ ବି� ଟ୍ କେଲାନୀ ୧୯୭୬, 

ଗଡ଼େଗାପୀନାଥ ପ�ସାଦ ୧୯୮୦ ମସିହାେର ୨୨ ଏକର ଜମିେର ପ�ଥମ କରି ଆରn େହଲା 

ଘର ଆରn। ୧୯୮୫ରୁ ଘର ଆବ¤ନ େହଲା। ଏହାର ନାମ େଗାଡ଼ା େଗାପୀନାଥ 

ପ�ସାଦରୁ ଗଡ଼େଗାପୀନାଥ ପ�ସାଦ େହାଇଛି। ମଳୂ ରାଜସ ଗ�ାମ େହଲା କଲରାପୁଟ। 

ଏଠାେର େଗାପୀନାଥ େଦବ, ମpିର ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ େଗାଡ଼ା େଗାପୀନାଥ ପ�ସାଦ 

େହାଇଛି। ଚp�େଶଖରପୁର ରାଜସ  େମୗଜା ବାବା ଚp�େଶଖର, ନାମେର ନାମିତ। ଏହା 

ପଟିଆ ରାଜା, ଜମିଦାରୀ ଇଲାକାଥିଲା। ଭୁବେନଶ ରର ଆୟତନେର ଏହା ବଡ଼ ରାଜସ  

େମୗଜା। ଚp�େଶଖରପୁର ୧୯୮୩େର ତ�ାଳୀନ ନଗର ଉନ� ୟନ ମ�ୀ ବସk ବିଶ ାଳ, 

ସମୟେର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ୧୯୮୫ରୁ ହାଉସିଂେବାଡ଼� ଦ ାରା ଘର ଆବ¤ନ କରାଗଲା। 

ବ\�ମାନ ଏହା ମୁଖ� ଜନଗହଳି अଂଚଳ। ବଡ଼ଗଡ଼ ବି� ଟ୍ କେଲାନୀ ୧୯୮୬େର ତିଆରି 

େହଲା। ଭିମପୁର ଟା�ି ପଳାଶପଲ� ୀ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ୧୯୮୬େର ତିଆରି େହଲା। 

ଭରତପୁର ୧୯୯୧, େପାଖରୀପୁଟ ୧୯୯୮, ଡମଣା ପଟିଆ ରଘୁନାଥପୁର  କଳାରାହା� 

୧୯୮୪ରୁ ଆରn େହଲା। ଏହି କାମ ବିଡ଼ିଏ ଓ ହାଉସିଂେବାଡ଼� ତିଆରି କରିଛkି। ମଳିପଡ଼ା 

अଂଚଳ ୨୦୦୮ରୁ ଇେନ୍ଫାସିଟି ଆରn େହଲା। अରୁଗଳେର ଆଇଆଇଟି ୨୦୦୮ରୁ 

�ାପନ େହାଇଛି। ମୁoାକାସ େଜଲ୍ ୧୯୯୨ରୁ ଆରn େହଲା। ୧୯୯୧ ପରଠାରୁ 
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ପ�ାଇେଭଟ ବିଲଡ଼ର ଜମିେନଇ ପ�ଟିଂ କରି ବିକି�  କରିବା ଆରn କେଲ। େଶଷେର ଏମିତି 

େହଲା ବିÞରମାେନ ପଇସା େନଇ ଜମି େଦେଲ ନାହW। ଜମିେର ;ାମ େହଲା। ଏହାର 

ଭୀଷଣ ରୂପ ୨୦୧୪େର ପ�କାଶ ପାଇଲା। ଗ�ୁଆ ଆରପଟ ଘର ସବୁ ୧୯୯୫ ପେର 

ଆରn େହାଇଛି। କଳି� ନଗର ସାଂପୁର, ଭରତପୁର ୧୯୯୧େର ଆବ¤ନ କରାଗଲା। 

୨୦୧୦ରୁ ଘର କାମ ଆେ] ଆେ] ଆରn େହଲା, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫେର� ଜମିଥିବାରୁ 

ଗwେଗାଳ ଥିଲା ଜମି ଆବଂଟନକାରୀ,ୁ ହ]ାkର କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତମାେwା କଳି� 

ନଗର ୧୯୯୩ରୁ ଆରn େହଲା। ଏହିପରି ଭୁବେନଶ ର ଆେ] ଆେ] େଚୗ-ାରରୁ େଖା��ା 

ପଯ��k ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଜାଗା अଭାବ େହବାରୁ ୧୯୮୬ରୁ ଆପାଟ�େମଂଟ ଓଲଡ୍ ଟାଉନରୁ 

ଆରn େହଲା। ରା]ା ୪ ଲାଇନ୍ ୨୦୦୪େର ୬ ଲାଇନ୍ ୨୦୧୦ରୁ ଆରn େହଲା। 

ନବକେଳବର ୨୦୧୫ପାଇଁ ପୁରୀ ରା]ା ୪ ଲାଇନ୍ େହଲା। ଏହି ରା]ା ୧୮୧୫େର 

ଇଂେରଜ ସାେହବ ତିଆରି କରିଥିେଲ।  

 େସେତେବେଳ େକୖାଣସି ସିେନମା ହଲ୍ ନଥିଲା। ଏହି ରବି ଟକିଜ୍ ପ�ଥେମ ଓଲଡ୍ 

ଟାଉନ େପା� अପିଂସ୍ ପାଖ ଚାଳଘେର ରୂପମpିର ନାମେର  ଆରn େହଲା ଏହାର 

ମାଲିକ କଟକ କ�ାପିଟାଲ ହଲର ମାଲିକ ନେରp�  କୁମାର ମିତ�  ଥିେଲ। େସ କଟକରୁ ଆସି 

ପ�ଥେମ ସିେନମା େଦଖାଉଥିେଲ। ୧୯୬୫ େବଳକୁ ଏହା ବp େହାଇଗଲା। ଭି�ାରପୁର 

େଚୖାଧୁରୀ ବଳରାମ ଦାସ ରାଧାକୃ{ ଟକିଜ୍ ନାମେର  େଗାଟିଏ ବୁଲା ସିେନମା 

େଦଖାଉଥିେଲ। ପେର କ�ନା ସିେନମା ହଲ୍ ଆରn େହଲା। ପେର ସରକାର,ଠାରୁ 

ଜାଗା େନଇ ଟ,ପାଣି େରାଡେର ନେରp�  ବାବୁ, ମୃତ ପୁअ ରବି ନାମେର ରବି ଟକିଜ୍ 

ହଲ୍ ନିମ�ାଣ କେଲ। ବ\�ମାନ େଯଉଁଟା ବିେଜବି କେଲଜ ଓ େକାଟ� େସଠାେର କାଜୁବଣ 
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ଥିଲା, ୧୯୫୬େର ଏହାକୁ ସଫା କରାଯାଇ ବିେଜବି କେଲଜ ଓ େକାଟ� �ାପନ କରାଗଲା। 

ବରଗଡ ଗଁାେର ମିଉଜିअମ �ାପନ କରାଗଲା। ୧୯୮୫-୮୬ େବଳକୁ ଓଲ୍ଡ଼ ଟାଉନେର 

ପ�ଥେମ ଆପାଟ�େମଂଟ ଆରn େହଲା। ଏେବ ଆପାଟ�େମଂଟ ସବୁଆେଡ଼ ତିଆରି ଚାଲିଛି। 

୨୦୦୮-୨୦୧୩ ମସିହା ମଧ�େର अେନକ ଆପାଟ�େମଂଟ ତିଆରି େହାଇଗଲା। 

ଭୁବେନେଶ ରର ପ�ଥମ ଉ�ୁଆ ଆପାଟ�େମଂଟ ୨୦୧୩େର କସEସ୍ ଆଇଗିଣିଆଠାେର 

ତିଆରିେହଲା।  

 ଇ~ିନିୟରିଂ କେଲଜ ୧୯୮୬ ମସିହାେର ଓଇସି �ାପନ କରାଗଲା। ଏହାର ମାଲିକ 

ଥିେଲ କାମିନି ପ+ନାୟକ। େସ ବିଜୁପ+ନାୟକ, େପ�ରଣାେର କେଲଜ �ାପନ କେଲ ଓ 

ସଫଳ େହେଲ। ପେର ଇ~ିନିୟରିଂ କେଲଜଗୁଡ଼ିକ �ାପନ କରାଗଲା। େସଗୁଡ଼ିକ େହଲା 

ସିଇଟ ୧୯୮୨, ଓଇସି ୧୯୮୬, ଆଇଟିଆର ୧୯୯୫, କିଟ୍ ୧୯୯୪, ଗୀତା ୨୦୦୬, 

ହାଇେଟକ୍ -୨୦୦୯, ସିଭିରମଣ-୧୯୯୭, କୃପାଜଳ-୧୯୯୯, ମହାବୀର-୨୦୦୨, େକାଣାକ�-

୨୦୦୨, ସିଲିକନ-୨୦୦୧, ଟି�େଡ¤-୨୦୦୫, େଟେକ� -୨୦୦୫, େକଏମି�ବି -୨୦୦୯, େସମିତି 

େମଡ଼ିକାଲ୍ କେଲଜ ସମ୍-୨୦୦୯, ହାେଇେଟକ୍ -୨୦୦୯, କିସ୍-୨୦୦୯, ଏମ୍ସ୍ ୨୦୦୪େର 

ବାଜେପୟୀ ଶୁଭ େଦେଲ। ନାଇସର-୨୦୧୦, ଆଇଆଇଟି, अରଗୁଳ-୨୦୦୮ 

 ରାଜଧାନୀ କହିେଲ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ अେଶାକ, ସମୟେର େତାଷାଳି (ଧଉଳି) 

ଥିଲା। ଖାରେବଳ, ସମୟେର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଥିଲା। ପେର କୁଷାଣ ଓ ଗୁ�ମାନ, 

ସମୟେର ଉ\ର େତାଷାଳି ଓ ଦeିଣ େତାଷାଳି ଦୁଇଭାଗେର ବିଭo େହାଇଗଲା। ଏହାର 

ରାଜଧାନୀ େକଉଁଠାେର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି। େଶୗେଳା®ବିମାେନ ଶଶା, ଓ ହଷ�ବ��ନ, 

ସମୟେର ବା,ଡ଼ାଗଡ଼କୁ କେ�ାଦ ମwଳର ରାଜଧାନୀ କରିଥିେଲ। ଏହି ସମୟେର ଉଡ଼�  
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ଓ ଉ�ଳର ରାଜଧାନୀ େକଉଁଠାେର ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନି। େଭୗମମାନ,ର ରାଜଧାନୀ 

ଗୁହେଦବ ପାଟକ (ଯାଜପୁର) ଥିଲା। େସାମବଂଶୀ ମାନ,ର ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁର ପେର 

େଚୗଦ ାର ଓ କଟକ େହଲା। ଗ�ବଂଶୀ, ସଯୂ��ବଂଶୀ ଓ େଭାଇବଂଶୀ ରାଜାମାନ, 

ସମୟେର ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ ବା ବାରବାଟୀଠାେର ଥିଲା।  ଆଫଗାନ, େମାଗଲ ଓ 

ଇଂେରଜମାନ, ଶାସନ କାଳେର ଲାଲବାଗ୍ ପ�ାସାଦକୁ ହW ବୁଝାଉଥିଲା। େମାଗଲମାେନ 

ବାରବାଟୀ(ମହାନଦୀ କୂଳରୁ) ଲାଲବାଗ ପ�ାେଲସ୍ (କାଠେଯାଡ଼ି କୂଳକୁ) ଉଠାଇ ଆଣିେଲ। 

ସାଲେବଗ, ବାପା ଲାଲେବଗ ଏହି ଦୁଗ� ନିମ�ାଣ କରିଥିେଲ। େଶଷେର ସ ାଧୀନ 

ଭାରତେର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ମହତାବ ବାବୁ, अମଳେର ଭୁବେନଶ ର େହଲା। 

ଏହିଭଳି ଭାବେର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ସମୟ ପ�ବାହେର ଜାଗାକୁ ଜାଗା ପରିବତ�ନ 

ଘଟିଛି।   

 ମହତାବ ବାବୁ, ପରିକ�ିତ ରାଜଧାନୀ ଆଜି ଚଳ|ଚଳ େହେଲ ମଧ� अତ�ଧିକ 

ଘର ତିଆରି େଯାଗଁୁ ନାଳ ନq�ମା େପାତି େହାଇଗଲାଣି। େସଦିନର ଭୁବେନଶ ର ଓ ଆଜିର 

ଭୁବେନଶ ର ମଧ�େର ଆକାଶ ପାତାଳ ପ�େଭଦ ପରିଲeିତ େହଉଛି। ଭୁବେନଶ ର ଆଜି 

ଉ\ର-ଦeିଣ େଚୖାଦ ାରଠାରୁ େଖା��ା ପଯ��k ପବୂ�-ପ�ିମ ବାଲିପାଟଣାଠାରୁ କ¤ାବାଡ଼ 

ପଯ��k ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଜଳର अଭାବ େଯଉଁ ସnାବନା ଥିଲା ତାହା ନଳକୂପ 

େକେତକାଂଶେର ଦୂର କରିଛି। ନଳକୂପ ଲାଗି ଭବେନଶ ର ଆଜି ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 

େନାହିେଲ ପାଣି ସମସ�ା ରହିଥାkି, ବଢ଼ିବାେର अkରାୟ ସୃ�ି କରିଥାkା। ଏଇ େହଉଛି 

ଆଜିର ଭୁବେନଶ ର।           େସବା ନିବୃତ ବରି. eିପ�ଲିପିକ  

ଜଳେସଚନ ସେବ�ା� ଯ�ୀ, କାଯ��ାଳୟ, ଓଡିଶା ଭୁବେନଶ ର  
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ଶ�ୀ ଶିଶିର କୁମାର 
େଚୗଧୁରୀ 

ଶିeା ସଂ;ାର ପ�]ାବଶିeା ସଂ;ାର ପ�]ାବଶିeା ସଂ;ାର ପ�]ାବଶିeା ସଂ;ାର ପ�]ାବ    
 ସତ୍ ଶିeା ମଣିଷକୁ �ାେନାଦି� କେର, ତାକୁ अfାରରୁ ଆେଲାକକୁ 

ନିଏ ତା େଦୖନpିନ ଜୀବନ ପରିଚାଳନାେର ସହାୟକ ହୁଏ ଭାରତ 

ଋଷିମନୂୀ, େଦଶ କାହW େକେତ ଯୁଗରୁ େକାଟି େକାଟି ବଷ�ତଳୁ ଭାରତ 

ବଷ�େର େବଦର ପ�ଚଳନ େହାଇଛି େବଦେର ବହି�  ରହିଛି �ାନ 

ବି�ାନର କଥା ଭଗବାନ, ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀକୁ ମନୂୀଋଷିମାେନ 

ଛpେର ତାଳେର ଲୟେର ସଜାଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ �ାନର ଆେଲାକେର 

ଉଦ୍ ଭାସିକ କରି ଆସୁଛkି ଦିନରାତି ଚବିଶିଘ¤ାର ସମ] କାଯ�� ପାଇଁ 

ଏଥିେର ସମ] ଆବଶ�କୀୟ �ାନର ବ�ବ�ା अଛି ପଜୂାପାଠ, ଈଶ�ର 

େଚତନା, ସଦ୍ �ାନ, ନ�ାୟ-ମୀମାଂସା, େରାଗର ବିବିଧ ଔଷଧ ଓ 

ଚିକିdାର ବିବିଧ ପ�ଣାଳୀ ତଥା ସବୁକିଛି ଏଇ େବଦେର ସନି� େବଷିତ 

ଆଗକାଳେର ମନୂୀଋଷି, ଆଶ�ମେର ପଢୁଥିବା ବିଦ�ାଥ�ୀମାେନ 

ଜୀବନର ସବ�ବିଧ ଆବଶ�କୀୟ �ାନ ଲାଭ କରୁଥିେଲ ଋଷି ଆଶ�ମରୁ 

ଘରକୁ େଫରି େସମାେନ ତା, ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳିତ କରି 

ପାରୁଥିେଲ ଆଜିକାଲି ପରି ଚାକିରୀ ପଛେର େଗାଡ଼ାଉନଥିେଲ 

ଆଜିର ଶିeା ବ�ବ�ା ଚାକିରୀ ସବ�ସ� େହାଇଯାଇଛି ମାକ୍ େଲ ସାେହବ 

ଭାରତୀୟ ଶିeା ବ�ବ�ାକୁ କଳୁଷିତ କରି େଦଇଛkି େସ ଆସି 

େଦଖିେଲ ଭାରତେର େକଉଁଠି ଭିକାରୀ ନାହାkି େଦଶ ଧନଧାନ�େର 
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ଭରପୁର अଛି େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ସହରର ସଂପ\ି ସମଗ� ୟୁେରାପର ସହରମାନ,ର 

ସଂପ\ିଠାରୁ अଧିକ େହବ ତାର କାରଣ େହଉଛି ଭାରତେର ପ�ାୟ ୮୦/ ୯୦% େଲାକ 

ଶିeିତ ଥିେଲ େଦଶେର ନାଳpା, ତeଶିଳା ଭଳି ବହୁତ ଉ�େକାଟୀର ଶିeାୟତନअ 

ଥିଲା େସଠାେର ବିବିଧ ଶିଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା େସ ଲwନ େଫରିେଲ ଏବଂ ମାକ୍ େଲ 

ସାେହବ କହିେଲ, ଭାରତର ପ�ଚଳିତ ଶିଷା ପ�ଣାଳୀକୁ ନ� ନ କେଲ, ଭାରତକୁ ଶାସନ 

କରିବା ସnବ ନୁେହଁ ବି� ଟିଶ୍ ପାଲ��ାେମ¤େର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ଆଇନ୍ ପାସ 

କରାଇେଲ ଫଳତଃ ଏଠି ଭାରତର ଶିeା ପ�ଣାଳୀକୁ ଧ�ଂସ କରାଗଲା, ଇଂେରଜ ପ�ତି 

ଚାଲିଲା ଏବଂ ଫଳସ�ରୂପ ଆଜି ଭାରତ େଲାେକ अଶାkିେର କାଳ କାଟୁଛkି େବକାରୀ 

ବଢ଼ିଛି, େବେରାଜଗାରୀ ବଢ଼ିଛି अଶିeାେର େଲାେକ କାଳାତିପାତ କରୁଛkି ସବୁ 

ଜିନିଷକୁ ଇଂରାଜୀେର କହିବାକୁ �ାନର ପରିଚୟ େବାଲି ଧରାଯାଉଛି ଇଂଲw ଭଳି 

େଗାଟିଏ अତି େଛାଟ େଦଶର କ’ଣ ବା ସଂ;ୃତି �ାନ ଥିଲା େଯ େସ ଭାରତ ପରି େଦଶର 

ଉ�େକାଟିର େବୖଦିକ ସଭ�ତା ଓ ସଂ;ୃତିର ବିକ� େହାଇପାରିବ େସମାେନ ଶାସନ 

କରୁଥିେଲ, ତା, େଦଶର ଏକ ନିମ�]ରର ଶିeା ପ�ଣାଳୀ ଏଠି େଜାର ଜବରଦ] ପ�ଚଳନ 

କରାଇେଲ ଫଳତଃ ଆଜି ଏଠି ସବୁ ବିଶୃ�ଳା କୁହାଯାଏ, “ଇwିଆ ଇଜ୍ ପୁअର୍, ବିକଜ୍ 

ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୁअର୍”, ଏହି ଦି� ତୀୟ ପୁअର୍ ର अଥ�ା �ାନେର ପୁअର୍ ବା ଗରୀବ ଭିସିअସ୍ 

ସକ�ଲ୍ अଫ୍ ପେଭଟ�େର ଛpି େହାଇଯାଇଛkି ଭାରତର ନେବଭାଗ अଧିବାସୀ 

 ସବୁ ସାମାଜିକ ବିଶୃ�ଳା ଆଜି ଭାରତେର ପରିଲeିତ େହଉଛି େଛାଟ ବୟସରୁ 

ପିଲାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ�ାଗ ଧରି ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଛkି ବାପାମା’ ମାେନ ପିଲା,ୁ ଇଂରାଜୀ 

ପଢ଼ାଇବାେର ବ�] ଫଳତଃ ସବୁ ପ�କାର ସାମାଜିକ अସ�ତି େଦଖାେଦଉଛି 

 ଏେବ ହାଇ;ୁଲ ପରୀeା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାେର ଛ’ ଲe ପିଲା ପରୀeା େଦଉଛkି 
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ଆଗାମୀ ଶିeାବଷ�େର ପାଖାପାଖି ପା|ଲe ପିଲା ପୁରା ପ�ା¤ସାଟ୍� ପିfି କେଲଜେର ନାମ 

େଲଖାଇେବ ଏବଂ େସଥିରୁ ବଷ�କୁ ବଷ� ପାଠପଢ଼ା ସାରି ପାଖାପାଖି अତିେବଶୀେର ୧୪ - 

୨୦ ପ�ତିଶତ ପିଲା ସରକାରୀ ବା େବସରକାରୀ େeତ� େର ନିଯୁoି ପାଇେବ ଆଉ ପ�ାୟ 

୮୦ % ପିଲା ପୁରାପ�ା¤ ପିfିଥିବାରୁ ଚାଷ ପ�ତି ବିମୁଖ େହାଇ େବକାରୀ ଖାତାେର ନାମ 

େଲଖାଇେବ ଏହା ପ�ତିବଷ�ର ପରିସଂଖ�ାନ େସମାେନ ବାପାମା’, ଉପେର अଯଥା 

େବାଝ େହେବ ବହୁତ କମ ପିଲା ଆତE ନିଯୁoି େଯାଜନାେର ନିଯୁo େହାଇ ପରିବାର 

େପାଷଣ କରିେବ ଆଉ ସବୁ ଟିଭି େଦଖି କି� େକଟ୍ େଖଳି ବା ଆଜିର ନୂଆ ପୀଢ଼ିର 

େମାବାଇଲ୍ / ଇ¤ରେନଟେର ନିଜକୁ ବ�] ରଖି अଯଥା ସ�ପ�ାବିଳାସୀ େହାଇ ସମୟ 

କାଟିେବ େକେତକ ମଧ� ପ�ଚଳିତ ଶାସନ ବ�ବ�ା ବିେରାଧେର ଯିେବ ନÅଲ / 

ମାଓବାଦୀ ଚିkାଧାରା ମଧ�କୁ ଯାଇ ସ�ାଧୀନ ଭାରତେର ବିଶୃ�ଳା ସୃ�ି କରିେବ ଏଣୁ 

ଆଜି ସବୁ अସ�ତି 

ଆଜିର ଆବଶ�କତା ଆଜିର ଆବଶ�କତା ଆଜିର ଆବଶ�କତା ଆଜିର ଆବଶ�କତା ::::----    
 ଶିeାର ରୂପେରଖ ବଦଳିବା ଦରକାର ଏହା ଚାକିରୀ ସବ�ସ� ନ େହାଇ 

ଜୀବନଯାପନ ପ�ଣାଳୀର ସବ�ବିଧ ଦିଗକୁ �ଶ� କରିବା ଦରକାର ନିଡ୍ େବେସଡ୍ େହବା 

ଦରକାର ସକାଳୁ ଶଯ�ାତ�ାଗ ଠାରୁ ପୁଣି ରାତି ଶଯ�ାକୁ ଯାଇ ସୁନିଦ� ା େହବା ପଯ��k 

ସମ] କମ�ର ବିହିତ ପ�ତି ଆଜିର ପିଲାଏ ପ�ଥମ େଶ�ଣୀଠାରୁ ପଯ��ାୟକ�େମ ପ�ା� େହବା 

ଉଚିତ ଫଳତଃ ପିଲାଏ ସମ] ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିେବ 

 କୁହାଯାଏ ଯାହା ନ େହାଇଛି ବାଳୁତ କାେଳ, ତାହାକି େହାଇବ ପାଚିଲା ବାେଳ, 

ମଣିଷ ପିଲାର ମନ ସିଲଟ ପରି ଏଥିେର ତାକୁ ଯାହା ପଢ଼ା େହବ ବା ଶିeା ଦିଆଯିବ, 

ତାର ରୂପେରଖ ଲାଖିରହିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ତାକୁ ସହାୟକ େହବ ମଁୁ ପିଲାଦିେନ 
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ମୁwକୁwା ଶିଖି ପାରିଲିନି ଆଜି େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ େଛାଟ ଆଇନା ଓ ପାନିଆ 

େନଇଯାଏ ହାଇ;ୁଲ୍ ହେ�ଲେର ମାେସ ଦୁଇମାସ େମସ୍ ମ�ାେନଜର୍ ଥିଲି ଭାତ, 

ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା, ଖଟାେର େକେତ ଖ�� ହୁଏ ଜାଣିଛି ଏଣୁ େହାେଟଲ୍ ମାନ,େର 

अଧିକ ପଇସା େଦଉଥିବା ଜାଣିପାେର ଓ େସମାନ,ୁ ଭଲ ଖାଦ� କରିବାକୁ ତାଗିଦ୍ କେର 

 େସଦିନ କପି ବିଷୟେର ପବୂ�ତନ ଡିପିଆର୍ ଡଃ ସତ�କାମ୍ ମିଶ�, େଲଖା ସମାଜରୁ 

ପଢୁଥିଲି ସାର, େଲଖାେର କପିର ବିବିଧ ଉପାୟ ବିଷୟେର େଲଖାଥିଲା େମାର ପ�ଶ� 

ଉଠୁଛି ପିଲା କପି କରୁଛି କାହWକି? କାରଣ େସ ପାଠକୁ ମେନ ରଖୁନି େବାଲି ତା’ର ପରୀeା 

ହଲ୍ େର ସାହାଯ� ଦରକାର ପଡୁଛି ଏଇଠି ପାଠ�କ�ମର କଥା ଆସୁଛି ଆମର 

ପାଠ�କ�ମେର ପିଲାର ପରିେବଶ ଭିତରର କଥା ବା ଆବଶ�କୀୟ ବିଷୟେର ଶିeାଦାନ 

କେଲ, େସ ସବୁ ବୁଝିପାରkା ଓ ତାର ସବୁ ମେନ ରହkା େକାସ୍� ମିÅ୍ ଭିତେର ଯଦି 

ମହାପୁରୁଷ, ଜନE  ଓ ତିେରାଧାନ ତାରିଖ ରହୁଛି, ପ�ଶ�େର ପିଲାର ବାପା, ମା, 

େଜେଜବାପା, େଜେଜମାଆ, ଠାରୁ ସାତପୁରୁଷ ନ େହେଲ ବି ୩/୪ ପୀଢ଼ିର ନାମ 

େଲଖିବାକୁ ପଡ଼kା େତେବ ପିଲାର ଚିkା େଚତନା ତା’ର ପରିବାରକୁ ଛୁଇଁ ପାରkା ଏବଂ 

ଏଠି କପି କରିବାକୁ ଆବଶ�କ ହୁअkା ନାହW େସମିତି ମଧ� अଜା, ଝିअର ଭାଇ ତା’ର 

କଣ େହବ ଓ ତା, ନାମ କଣ ଯଦି ପ�ଶ� ପଡ଼kା ଏହି ପିଲାର ନିଜସ� େହାଇଯାଆkା ଏବଂ 

ଏଠି କପି ଚଳkା ନାହW ଏହା କିଛିଟା ଉଦାହରଣ େହାଇପାେର ଏମିତି ଚିkାକେଲ 

ଆେମ ପିଲାଟିକୁ ବହୁତ ବ�oିଗତ ପ�ଶ�ର ପରିସର େନଇପାରେk ଏବଂ ପିଲାଟିର 

ପାଠପଢ଼ାେର ମଧ� ଆଗ�ହ ବଢ଼kା ଏବଂ େସ କପି କରିବା ଛାଡ଼ି ନିଜ େଚ�ାେର ଉ\ର 

େଲଖkା ଏବଂ କି�ଏଟିଭ୍ େହାଇପାରkା 

ମନ ସିଲଟର अଲିଭା ଦାଗ ମନ ସିଲଟର अଲିଭା ଦାଗ ମନ ସିଲଟର अଲିଭା ଦାଗ ମନ ସିଲଟର अଲିଭା ଦାଗ ::::----    
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 ଆଜିର ପ�ଚଳିତ ଶିeା ପ�ତିେର ବହୁତ କି�� ବିଷୟ ରହୁଛି େଯମିତି अଧିକ 

ମାତ� ାେର େତଲମସଲାେର ପ�]ୁତ ଖାଦ� ଖାଇ ଆଜି ବହୁଳ ଭାବେର ଡାଇେବଟିସ୍, ବ� ଡ୍ 

େପ�ସର୍, ସାରା ସମାଜକୁ ବ�ାପୀ ଯାଇଛି େସମିତି ପାଠ�କ�ମେର େଛାଟ ପିଲା,ୁ ବଡ଼ 

ପିଲା, େଶ�ଣୀର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇ ସବୁ କି�� କରାଯାଇଛି ଏଣୁ ଆମର ଶିeାବିତ୍ ମାେନ 

ଯେଥ� ପରିଶ�ମ କରି ସମାଜର ବିବିଧ ବିଷୟ अନୁଧ�ାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପିଲାର 

ବୟସକୁ େନଇ ତା’ର େଶ�ଣୀେର କ’ଣ ପଢ଼ାେହବା ଉଚିତ ଏବଂ େକଉଁ ବିଷୟ ତା’ର 

ପରିେବଶ ମଧ�ରୁ େସ ପିଲାର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଓ ତା’ ମନେର ଆଗ�ହ ସୃ�ି 

କରିପାରିବ; େସ ସବୁକୁ ଗଭୀର ଭାବେର ତନଖି କରି େକାସ୍� ମିÅ୍ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ 

ଫଳତଃ ଏହା ପିଲାର ସିଲଟ୍ ପରି ମନଏ अଲିଭା ଦାଗ ସୃ�ି କରିବ ଏବଂ ତା’ର ଉପକାରୀ 

େହବ, ଏଠି କପିର ପ�ଶ� େକଉଁଠୁ ଆସିବ? କିm ଏ ସବୁ କାଯ�� ସ"ାଦନ େବେଳ େଦଖିବା 

ଉଚିତ େଯ ଆମକୁ ସମ], ପାଇଁ ପାଠ�କ�ମର ଉପାେଦୟତା ବିଷୟକୁ ନଜର େଦବାକୁ 

େହବ ପରୀeାେର ଫା�କ� ାସ ବା େବ�୍ େଟନ୍ େର ଥିବା ପିଲା, ପାଇଁ େକବଳ ପାଠ 

ନୁେହଁ ଏହା ମଧ� ସବୁଠୁ କମ୍ अ, ରଖିଥିବା ପିଲାଟି ପାଇଁ ଘରକୁ େଫରି େସ ଚାକିରୀ 

ନ କେଲ ମଧ� େବକାର େବାଲି ନ ଭାବୁ ;ୁଲେର ଘଟିଥିବା ପାଠପଢ଼ାେର ମଧ� କିଛି 

ସଫଳତାର ବିଷୟ େଯମିତି ତା’ର ବାକି ଜୀବନକୁ ସହାୟତା େହବ, େସଥିପ�ତି ପାଠ�କ�ମ 

ପ�]ୁତ କରୁଥିବା ଶିeାବିତ୍ ମାେନ ବିହିତ ଦୃ�ି େଦବା ଉଚିତ 

ଆଦଶ� ପାଠ�କ�ମ ଆଦଶ� ପାଠ�କ�ମ ଆଦଶ� ପାଠ�କ�ମ ଆଦଶ� ପାଠ�କ�ମ ::::----    
 ପ�ଚଳିତ ଶିeାର ପାଠ�କ�ମେର ବିଭିନ�  ତ� �ଟି ବିଚୁ�ତିକୁ ତନଖିକରି ଏକ ଆଦଶ� 

ପାଠ�କ�ମ ପ�]ୁତ େହବାର ଆବଶ�କତା ଆଜି ଉପଲà େହଉଛି ସମାଜ ବ�ବ�ାକୁ 

ଲe�କେଲ, ଆଜିର ଶିeା ପ�ତି େଯ ବହୁତ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ବା ଆଉଟ୍ େଡେଟଡ଼୍ େହାଇଛି 
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ତାହା ପ�ମାଣିତ େହବ ଆଜିର ଜୀବନଯାପନର ଆବଶ�କତାକୁ ପରୂଣ କରିବାକୁ େହେଲ 

ନୂଆ ପ�ଣାଳୀ ବା େସହି େବୖଦିକ ସଂ;ାରର अୟମାରn କରାଯିବା ଆବଶ�କ 

 ଏେବ ପ�ଶ� ଉଠୁଛି ପ�ଥମ େଶ�ଣୀରୁ ଦଶମ େଶ�ଣୀ ବା -ାଦଶ େଶ�ଣୀ ପଯ��k ଆଂअର 

ପିଲା, ପାଠ�କ�ମ କିପରି େହବା ଉଚିତ? ଏଥିେର ଖାଲି ଥିଓରୀ ରହିବ ନା अଧା ଥିଓରି ଓ 

अଧା ପ�ା�ିକାଲ୍ ରହିବ 

େପାଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ େପାଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ େପାଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ େପାଥି ବାଇଗଣ ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ::::----    
 େପାଥି ବାଇଗଣ େହଲା ଥିଓରି ଓ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ େହଲା ପ�ା�ିକାଲ୍ ବାଇଗଣ 

ବିଷୟେର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଥିଓରି ଧରିେଲ, ଆେମ ବାଇଗଣର ଚାଷ, ବାଇଗଣର ପ�କାର େଭଦ 

ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ପ�ଣାଳୀକୁ ପ�ା�ିକାଲ୍ େବାଲି କହିବା 

 ବୁଧବାର ଓ ତ� େୟାଦଶୀେର ବାଇଗଣର କୁ.େରାଗ ବା ଚମ�େରାଗର ଜୀବାଣୁ 

ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କେଲ ପିଲାକୁ ଚମ�େରାଗ େହବନି େବାଲି ଆେମ 

େଛାଟେବଳୁ ପିଲା,ୁ ପଢ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ସତକ� େହେବ, ଏବଂ କାଛୁକୁwିଆ ଭଳି 

ଚମ�େରାଗରୁ ମୁoି ପାଇେବେଶଷେର ମଧ� େଦଶୀ, କ¤ା ନା ନାରିେକଡି ବାଇଗିअଣରୁ 

ଉପାେଦୟତା ଏବଂ अଧିକ अମଳeମ ବିଟି ବାଇଗଣର अପକାରିତା ସଂପକ�େର ପିଲା,ୁ 

ପଢ଼ାଇେଲ ଏହି ବାଇଗଣ ପାଠ ପ$ୂ� ା� େହାଇ ପାରିବ ଏବଂ ପିଲା,ୁ ଏହାର େଛାଟେବଳୁ 

ଉପାେଦୟତା ମିଳିବ ଏବଂ େସମାେନ ଏ ବାବଦେର ଘେର ବାହାେର ସବୁଠି େକୗତୁହଳୀ 

େହେବ  

 ଏହି ଉପାୟେର ଜୀବନର ବିବିଧ ଆବଶ�କୀୟ ବିଷୟ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ଆରn କରି 

-ାଦଶ େଶ�ଣୀ ମଧ�େର ଧିେର ଧିେର ପଢ଼ାଇେଲ ପିଲାଟିଏ ପ$ୂ� ା� ଶିeାର ପାହାଚ ପେର 

ପାହାଚ अତିକ�ମ କରିବ ଏବଂ �ାନୀ ଓ ସଂ;ାରିତ େହବ 
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 ଏଠାେର ପିଲା, ପାଠ�କ�ମେର େକାସ୍� ମିÅର ବିବିଧ ବିଷୟ ଆେଲାଚନା 

କରାଯାଇପାେର 

((((୧୧୧୧) ) ) ) ବୃeଲତା ବୃeଲତା ବୃeଲତା ବୃeଲତା ::::----    
 ବୃeଲତା ଆମ ସମାଜର ବିଶି� अ� ପ�ଥମ େଶ�ଣୀେର େଗାଟିଏ, ଦି� ତୀୟ 

େଶ�ଣୀେର ଦୁଇଟି, ଏହି କ�ମେର ଦଶମ େଶ�ଣୀେର ଦଶଟି, -ାଦଶ େଶ�ଣୀେର ବାରେଟା କରି 

ବୃeଲତା ଓ ତାହାର ଉପାେଦୟତା ସ^fେର ପଢ଼ାେହେଲ, ୧୦ମ େବଳକୁ ୫୫ଟି ଏବଂ 

-ାଦଶ େଶଷ େବଳକୁ ୭୮ଟି ଗଛଲତା ବିଷୟେର �ାନ ଲାଭ କରି ପିଲାଟିଏ ଛୁଆେବଳୁ 

ବିଚeଣତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏ ସମ] ଗଛଲତା ଓ ଫଳଫୁଲକୁ ବ�ବହାର କରି ବିବିଧ 

ସମସ�ା ଦୂର କରିପାରିବ େସ େଛାଟେବଳୁ ଏ ସବୁ ଗଛଲତାର ଔଷଧୀୟ ବ�ବହାର ଓ 

ଖାଦ� ପାନୀୟେର ବ�ବହାର କରି ପ�ା�ିକାଲ୍ ଓ କି�ଏଟିଭ୍ େହାଇପାରିବ 

 ତୁଳସୀ, େବଲ, ବର, ଓ], ବଉଳ, ଧାନ, ଗହମ, ଯବ, ବାଜରା, େଲ^�, କଦଳୀ, 

କମଳା, ଡାଳି^, େପାଦିନା, ପୁରୁଣି, ଗୁଳୁଚି, େକାଇଲିଖିଆ, अଜ�ୁ ନ ଇତ�ାଦି ଗଛର 

ଉପାେଦୟତା େଛାଟ ପିଲା,ୁ ମିନି ଡାoରେର ରୂପାkରିତ କରିବ 

((((୨୨୨୨) ) ) ) ଖାଦ� ଖାଦ� ଖାଦ� ଖାଦ� : : : : ----    
 ଖାଦ�ର ଆବଶ�କତା ମଣିଷକୁ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଘର ପରିବାର ଗଠନ କରି ବାସ 

କରିବାକୁ େପ�ରଣା େଦଇଛି ପିଲାଦିନରୁ ବିବିଧ ଖାଦ� ସ^fେର �ାନ ଲାଭର 

ଆବଶ�କତା ରହିଛି ନିରାମିଷ ଓ ଆମିଷ ଖାଦ� ସ^fେର ବି]ୃତ ଆେଲାଚନା 

ପାଠ�କ�ମେର ରହିବା ଉଚିତ ପ�ଥମରୁ -ାଦଶ େଶ�ଣୀ ମଧ�େର ଧିେର ଧିେର ଏ 

ବିଷୟେର ବି]ୃତ �ାନ ଆୟୁେବ�ଦିକ ସ�ତ ସଠିକ୍ ମତେର ପଢ଼ାେହେଲ, ପିଲାଟି 

ଛୁଆଦିନରୁ କଣ ଖାଇେଲ ଭଲ, େକେବ କଣ ଖାଇେଲ ଖରାପ ତାହା ଜାଣିପାରିବ 
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େଯମିତି अନ�  େସମିତି ମନ େତଣୁ ଛୁଆଦିନରୁ ପିଲାଟି ଯଦି ସୁଷମ ଖାଦ� ବିଷୟେର अ� 

अ� କରି ଜାେଣ େତେବ େସ ପିଲାଦିନରୁ ହିତକାରୀ ଖାଦ� ଖାଇବ ଏବଂ ସମାଜର ହିତ 

େହବ 

((((୩୩୩୩) ) ) ) ପାନୀୟ ପାନୀୟ ପାନୀୟ ପାନୀୟ : : : : ----    
 ଭାରତ ବଷ�େର ବିବିଧ ପାନୀୟର ପ�ଚଳନ ଥିଲା, କିm ଏେବ େଲାେକ ପାନୀୟ 

କହିେଲ େକବଳ ଚା, କଫି, ମୃଦୁ ଥwାପାନୀୟକୁ ବୁଝୁଛkି ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ ବ�ବହାର କରି 

େରାଗେର ପଡୁଛkି ଚା କଫି ଖାଇେଲ େକା.କାଠିନ� େହଉଛି ଏବଂ ଜସ� ଗାଇ eୀରରୁ 

ପ�]ୁତ अମୁଲ ଜାତୀୟ eୀରଗୁwରୁ ପ�]ୁତ ଚା ବିବିଧ େରାଗ ଯଥା - ରoଚାପ, ହୃଦେରାଗ 

ଓ ଡାଇେବଟିସର କାରଣ େହଉଛି ଏ େଶ�ଣୀେର େଲ^� ସରବତ, େପାଦିନା ସରବତ, 

େବଲ ଗୁଡ଼-େଗାଲମରିଚ ସରବତ, ତୁଳସୀ ଗୁଡ଼ େଗାଲମରିଚ ବା अଦାର ସରବତ ମନକୁ 

ଆେସ ଏ ସବୁ ସରବତର ବହୁତ ଉପାେଦୟତା अଛି ଏ ସ^fେର ପିଲାଟି ବଷ�କୁ 

େଗାଟିଏ କରି ପଢ଼ିେଲ, େସ ଘେର ତାକୁ କରି ଚା କଫିର ପ�ାଦୁଭ�ାବରୁ ରeା ପାଇବ ଓ 

ସମାଜେର ପ�ଚଳିତ ନିଶା ପାନୀୟର अବସାନ ଘଟି ଏକ ସୁସଂଜତ ପରିେବଶ ସୃ�ି େହବ 

କଥାେର अଛି, “ଗୁଡ଼ ମନି ଡ� ାଇଭ୍, ବ�ାଡ୍ ମନି ଆଉଟ୍ अଫ୍ ସକ�ୁ େଲସନ” 

 ଭଲ ପାନୀୟ ବା ସରବତ ପିଇେଲ େଲାେକ କାହWକି ପଚା େକାÞ୍ ଡି�,୍ ବା ବିଷାo 

ନିଶା ଖାଇେବ ସମାଜ ବଦଳିବାର ଏହା ଏକ ପାହାଚ େହବ ଓ ପରୀeାେର ଏ ବିଷୟେର 

ପ�ଶ� ପଡ଼ିେଲ ପିଲାଏ କପି କରିେବନି ବରଂ ଗଁା ଗwାର ସମ],ୁ ଏ ବିଷୟେର ଉପେଦଶ 

େଦେବ 

((((୪୪୪୪) ) ) ) ବାସଗୃହ ବାସଗୃହ ବାସଗୃହ ବାସଗୃହ ::::----    
 ଆଜିର ସଭ� ମଣିଷ ଗ�ାମ ବା ସହରେର ବସତି �ାପନ କରି ରହୁଛି ଏଣୁ ବାସଗୃହ 
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ସଂପକ�େର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ପାଠ�କ�ମେର �ାନିତ େହେଲ, େଛାଟରୁ ବଡ଼ଯାଏ ପିଲାଏ 

ତାକୁ ଜାଣି ଭବିଷୟେର ଉପକୃତ ହୁअେk ଖରା, ବଷ�ା ଓ ଶୀତର ପ�ଭାବରୁ ରeା ପାଇ 

ଏକ अନୁକୂଳ ପରିେବଶେର ରହିବାପାଇଁ କଣ ଆବଶ�କ, ତାହା ମଧ� ପଢ଼ା େହବା 

ଉଚିତ ମାଟି ଘରର ଉପକାରିତା ସା�େର ଇଟା ଓ ପଥର ଘରର ଉପକାରିତା ମଧ� 

ପିଲାଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ବିବିଧ ଗୃହର ନିମ�ାଣ େଶୖଳୀ ସ^fେର ସମ�କ �ାନ 

ଲାଭକେଲ, ପିଲାଏ ଭବିଷ�ତେର ଉପକୃତ େହେବ ଏଥି ସହିତ ବା]ୁବିଦ�ାର ବିଭିନ�  

ନିୟମ ମଧ� ଛାତ�  ଜୀବନରୁ ପିଲା,ୁ ସମ�କ ଭାବେର ଜଣାଇବା ଦରକାର ତା’େହେଲ 

େରାେଷଇ ଘର ଦeିଣ-ପବୂ� େକାଣେର, ଗାଧୁଆଘର ଉ\ର-ପବୂ� େକାଣେର, ଠାକୁର ଘର 

ଉ\ର ପବୂ� େକାଣେର ହୁଏ େବାଲି େଛାଟ ଦିନରୁ ପିଲାଏ ଜାଣିପାରିେବ ଏଥି ସହିତ 

ଘରର ବିବିଧ ସାମଗ�ୀ ଯଥା କବାଟ ଝରକା, ଖଟ, େବ|୍, େଚୗକି, େରାେଷଇ ଉପକରଣ 

ବିଷୟେର ସମ�କ �ାନ ପାଠ�କ�ମେର ରହିେଲ ପିଲାଏ ଉପକୃତ େହେବ, ଠକାମୀେର 

ପଡ଼ିେବନି 

((((୫୫୫୫) ) ) ) ଚିକିdା ପ�ଣାଳୀ ଚିକିdା ପ�ଣାଳୀ ଚିକିdା ପ�ଣାଳୀ ଚିକିdା ପ�ଣାଳୀ ::::----    
 େଦହଧାରୀ ମାନ, ପାଇଁ ବିବିଧ େରାଗ ତ अନିବାଯ�� ଏଣୁ ଏହାର ଚିକିdା ପ�ଣାଳୀ 

ସ"କ�େର ସମ�କ �ାନ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପଢ଼ାେହେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଉପେଯାଗ କରି 

ଆରnରୁ ଉପକୃତ େହେବ ଏବଂ ଏଇ େଛାଟ େମାଟ େରାଗ ଯଥା ଜ� ର, ଝାଡ଼ା, ମୁwବ�ଥା 

ଆଦିର ସରଳ ଚିକିdା ଗଛବୃeର ପତ� , ଫୁଲ, ଫଳ, େଚରମଳୂୀରୁ ବା ଖାଦ�ପାନୀୟରୁ 

ସଂଗ�ହକରି େସଥିେର େରାଗ ଉପଶମ କରିବାକୁ अଭ�] େହେବ 

 େକେତଜଣ ପିଲା ଆଜି ଜାଣkି େଯ, ଘିअ ଭଜା ହଳଦୀ ଖw ବା ଗୁwେର ଥwା ସq� 

ଓ ଜ� ର ଲାଘବ ହୁଏ? ନିମ େତଲେର ବିବିଧ ଚମ� େରାଗ ଉପଶମ ହୁଏ ଶୁ�ି-ତୁଳସୀ 
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ପତ� , ଗୁଡ଼ ବାଟି ଖାଇେଲ େଭାକ ନ େହଉଥିେଲ ମଧ� େଭାକ ହୁଏ େବାଲି ପିଲାଏ 

ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ େଡରି ହୁଏ ଏଇ େଛାଟେବଳୁ େସମାେନ େଗାଡ଼ହାତ ଖwିଆ ଖାବରା 

େହେଲ ବିଶଲ�କରଣୀ ପତ� , ନିମ ପତ� , େଗwୁଫୁଲର ପତ�  ମାରିେଲ ଆେରାଗ� ଲାଭର 

ପରୀeା କରି ପାରେk ବଡ଼େଶ�ଣୀର ପିଲାଏ ଧିେର ଧିେର अଧିକ କ� ଲାଘବ େରାଗ 

ବିଷୟେର ପଢ଼ିେଲ ଉପକୃତ େହେବ ଟାଣ ଖରାେର ବୁଲାବୁଲି କରି ଥ¥ା ଲାଗିେଲ 

େପାଦିନା ପତ�  ବା ତା’ର ସରବତ ପିଇେଲ ତୁରk ଉପଶମ ହୁଏ ଗଇଛ ପତ�  ଓ 

େଗାଲମରିଚକୁ ବାଟି େଛାଟ ବଟିକା କରି ବ�ବହାର କେଲ େଯ େକୗଣସି ଜ� ର ଯଥା 

ମ�ାେଲରିଆ, ଟାଇଫଏଡ଼୍ ବି ଭଲ ହୁଏ ଏ ସବୁ ପରୀeିତ अଧିକm ପୁରୁଣି ଶାଗ 

ଖାଇେଲ अଚଳ କିଡ଼ନୀ ସଚଳ ହୁଏ ଗଁା ବିଲବାଡ଼ିେର େହଉଥିବା କ¤ା ବହୁଳ 

େକାଇଲିଖିଆ ପତ� େର ଶାଗ ବା ପିଠା କରି ଖାଇେଲ ଓ ରସ ପିଇେଲ ରo ସ|ାଳନେର 

ଥିବା ସମ] ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ରoର ହିେମାେଗ�ାବିନ୍ ମାତ� ା ମଧ� ବେଢ଼ अଜ�ୁ ନ 

ଛାଲିକୁ eୀର ଗୁଡ଼େର ଗରମ କରି ପିଇେଲ ହୃଦ େରାଗରୁ ଆରାମ ମିେଳ ଏସବୁ ବିଷୟ 

ଆମ ପିଲାଏ େକେବ ଶିଖିେବ? 

 ହର-ାରର େଦବ�ାନ ବିଶ�ବିଦ�ାଳୟେର ଆୟୁେବ�ଦର ସାଟ�ଫିେକଟ୍ େକାସ୍� अଛି 

ଏଠି ଆମର ପ�ସ୍ ଟୁ ]ରେର ତାହାକୁ ସଂପ$ୂ� ବା କିଛି କିଛି ପଢ଼ାେହେଲ, ଓଡ଼ିଶାେର 

ଚିକିdାର ନବଦିଗk ସୃ�ି ହୁअkା 

((((୬୬୬୬) ) ) ) ଆଇନ ବିଦ�ା ଆଇନ ବିଦ�ା ଆଇନ ବିଦ�ା ଆଇନ ବିଦ�ା ::::----    
 ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ�ାଣୀ, ଜୀବନଧାରଣକୁ ସୁସଂହତ ଓ ମାଜ�ତ କରିବାପାଇଁ 

େଦଶେର ଆଇନ ବ�ବ�ା ପ�ଚଳିତ अଛି ଆଇନ ନ ମାନିେଲ ବିଶୃ�ଳା ସୃ�ି ହୁଏ ଏଣୁ 

େଦଶର ନାଗରିକ, ପାଇଁ ମଧ� ଦwର ବ�ବ�ା ରହିଛି କିm अସୁବିଧା ଏହି େଯ, ବିବିଧ 
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ଆଇନ ଆଜି ପାଠ�କ�ମେର ନାହW ଏହା ଓକିଲ ମାନ,ୁ ପଢ଼ାହୁଏ ଏବଂ େପାଲିସମାେନ 

େକାଟ୍� କେଚରୀର ନିେq�ଶେର ଆଇନ ଉଲଂଘନକାରୀ, ଉପେର କାଯ��ାନୁ.ାନ ଗ�ହଣ 

କରkି ଏହା ସ�ାଧୀନ ଭାରତେର ଏକ ଏକତରଫା କାଯ��କ�ମ େହାଇଛି ଫଳତଃ 

ସବୁପ�କାର ବିଶୃ�ଳା ଘଟୁଛି େଛାଟ ଦିନରୁ ପିଲାଏ ପଯ��ାୟ କ�େମ ବିବିଧ ଆଇନ 

ସ^fେର ସମ�କ �ାନ ଲାଭ କେଲ, ଆଇନକୁ ବହୁତ େଲାକ ମାନିପାରେk ଏବଂ େକାଟ୍� 

କେଚରୀକୁ ବହୁତ କମ େଲାକ ଯାଆେk ଏବଂ େଦଶେର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆଇନ ବ�ବ�ା 

ପ�ଚଳନ ହୁअkା ଏଣୁ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଯଥା ୧୪୪ ଧାରା, ୧୦୭ ଧାରା, ୩୦ ଆ�୍, 

୩୦୨ ଦଫା ଇତ�ାଦି ବିଷୟେର ସମ�କ �ାନ ପିଲା,ୁ ଦିଆଗେଲ ସମାଜର ଉନ� ତି 

େହବ 

((((୭୭୭୭) ) ) ) ଆଶାପ�ଦ କାହାଣୀଆଶାପ�ଦ କାହାଣୀଆଶାପ�ଦ କାହାଣୀଆଶାପ�ଦ କାହାଣୀ::::----    
 ଭାରତ ମନୂୀଋଷି, େଦଶ ଏ େଦଶର ଇତିହାସ ପୁରାଣ ମହାନ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ 

ଦିବ��ାନେର ଉ®ାସିତ କରିବାପାଇଁ अମାପ ଶoି ହW ଏ େଦଶେର ଆଜି ବି ଉପଲà ଏଣୁ 

ଏହାର େପୗରାଣିକ ବା ଐତିହାସିକ ଉନ� ତ କାହାଣୀ ସବୁ ବାଛି ବାଛି ପଯ��ାୟକ�େମ 

ପ�ଥମରୁ -ାଦଶ ଯାଏ ପାଠ�କ�ମେର ସନି� େବଶିତ କରାଇେଲ, େସହି ପୁରାତନ ଯୁଗର 

ସଫଳତାର କଥାକୁ ପିଲାଟିଏ ମ©ନ କରି କରି ଆଶାବାଦୀ େହବ ଏବଂ ଏ େଦଶେର ଏ 

ସମାହେର ନୂତନ ପ�ଗତିର ଧାରା ସୃ�ି କରିବ अପରm ପିଲାଟି ନିଜକୁ ଆଜି ଭଳି 

अସହାୟ ମଣିବନି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ସୃ�ିେର ଏ ସବୁ େପ�ରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ସହାୟକ 

େହବ 

((((୮୮୮୮) ) ) ) ଖାଉଟି ସୁରeା ଖାଉଟି ସୁରeା ଖାଉଟି ସୁରeା ଖାଉଟି ସୁରeା : : : : ----    
 େଛାଟ େହଉ ବା ବଡ଼ ସବୁ ମଣିଷ ଜେଣ ଜେଣ ଖାଉଟି ଖାଉଟି ସୁରeାର ବିବିଧ 
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ବିଷୟ େଶ�ଣୀ େଭଦେର ବାଛି ବାଛି ପାଠ�କ�ମେର ରଖିେଲ, ପିଲାଟିଏ ଛୁଆେବଳୁ ଏ 

ବାବଦେର ସଜାଗ େହବ ଏବଂ େଶାଷଣରୁ ମୁo େହବ 

((((୯୯୯୯) ) ) ) ସଯୂ�� ନମ;ାର ସଯୂ�� ନମ;ାର ସଯୂ�� ନମ;ାର ସଯୂ�� ନମ;ାର ::::----    
 ସଯୂ�� ନମ;ାର ଏକ ଫଳପ�ଦ ବ�ାୟାମ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ�େର ପ�ାତଃ 

କାଳେର ଏବଂ ସାୟଂ କାଳେର ଏହାକୁ କରାଯାଇପାେର ଏଥିେର ୧୨ଟି ଆସନର ଲାଭ 

ମିେଳ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ� ଲାେଗ ପିଲାେବଳରୁ ଛାତ� ମାନ,ୁ ଏ ବାବଦେର 

ଶିeାେଦେଲ େସ ନିଜ ଘେର ବା ;ୁଲେର ଏହାକୁ ନିେଜ କରିବା ସେ� ସେ� ଏହାର ଲାଭ 

ଉଠାଇବ ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେର ସୁ� ରହିପାରିବ 

((((୧୦୧୦୧୦୧୦) ) ) ) େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ : : : : ----    
 େଯାଗ ପ�ାଣାୟାମ ସ^fେର େଶ�ଣୀ େଭଦେର ଧିେର ଧିେର ଛାତ� ମାନ,ୁ ଶିeା ଓ 

ତାଲିମ ଦିଆଗେଲ େସମାେନ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଏହ ସୁ� ସମାଜର ଭାଗିଦାର େହେବ 

ଏଥି ସହୁତ ମୁଦ� ା ଚିକିdା, ସି�ି ବି�ାନ ବା ଆକୁ�େପ�ସର ଆଦି ବିଷୟେର ଉ� ବିଦ�ାଳୟ 

ମାନ,େର ଶିeାଦାନ କେଲ, ସମେ] ଏହାରି ଉପେଯାଗିତା ଲାଭ କରି ପାରିେବ 

((((୧୧୧୧୧୧୧୧) ) ) ) େନୖତିକ ଶିeା େନୖତିକ ଶିeା େନୖତିକ ଶିeା େନୖତିକ ଶିeା ::::----        
 ସତ�ଭି\ିକ, ସଦାଚାର ଭି\ିକ ଭାରତର ବିବିଧ କାବ� େପୗରାଣିକ କାହାଣୀ 

ପଢ଼ାେହେଲ ପିଲାଏ େଛାଟ ଦିନରୁ ନୀତିବାନ େହେବ ଓ ସମାଜର ଉନ� ତି େହବ 

((((୧୨୧୨୧୨୧୨) ) ) ) କ�ିଂ अ, କ�ିଂ अ, କ�ିଂ अ, କ�ିଂ अ, : : : : ----    
 େଛାଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ପିଲା,ୁ अ, ମାଧ�ମେର ବିବିଧ ବ�ବହୃତ ଜିନିଷର କ�ିଂ 

ବିଷୟକ ପ�ଶ� େଶ�ଣୀ େଭଦେର ପଢ଼ାେହେଲ ବା ପ�େଶ�ା\ର କରାେଗେଲ େସମାେନ 

ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିେବ ଏବଂ ଏମାନ,ୁ ସବୁଦିନ େଶାଷୁଥିବା େବପାରୀମାନ, ଦାଉରୁ 
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ରeା ପାଇବାର ଭି\ିଭୂମି ନିଜ ଭିତେର ନିମ�ାଣ କରିପାରିେବ ଏମିତି ଚିkା କେଲ ଆହୁରି 

अେନକ ବିଷୟ ଏହି ପରିସର ମଧ�କୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ େଯେତ ଶୀଘ� 

ଶିeାପ�ଣାଳୀ ମଧ�କୁ अଣାଯାଇ ପାରିବ, ସମାଜର ମ�ଳ େହବ ଏକ ଆଦରଣୀୟ 

ଫଳପ�ଦ ଏବଂ ସୁ� ଶାk ସମାଜ ଗଠନେର ଶିeା ହW ସହାୟକ େହବ ଆମ ପିଲାଏ 

�ାନଦୀ� େହେବ ଏବଂ ଦାରିଦ� � ଦୂର କରି ଭାରତକୁ ଉନ� ତିର ଚରମ ଶିଖରେର 

ପହ|ାଇେବ 

((((୧୩୧୩୧୩୧୩) ) ) ) ସାବ�ଜନୀନ ସଂ;ୃତ ଶିeା ସାବ�ଜନୀନ ସଂ;ୃତ ଶିeା ସାବ�ଜନୀନ ସଂ;ୃତ ଶିeା ସାବ�ଜନୀନ ସଂ;ୃତ ଶିeା ::::----    
 କୁହାଯାଏ ସଂ;ୃତ ହି ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ େଦବଭାଷା ସଂ;ୃତ ଭିତେର ରହିଛି 

ବିବିଧ ସଂ;ୃତିର ପାwୁଲିପି ଆଜିର ଇ¤ରେନଟ୍ ଯୁଗେର ସଂ;ୃତ ହି େକବଳ ଭାଷାର 

ଉପଯୁo ମାଧ�ମ େହାଇପାରିବ ଏ ସବୁ ଦୃ�ିରୁ ସଂ;ୃତ ଭାଷାକୁ ଆରnରୁ ଯୁo ଦୁଇ 

ପଯ��k अ� अ� କରି ପଢ଼ାଇେଲ ଧିେର ଧିେର ଭାରତୀୟ �ନ ବି�ାନର ପରିସର 

ମଧ�େର ପିଲାଏ ପ�େବଶ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ େହବ ଏବଂ ଆେମ ଏକ ସମୃ� ସଂ;ୃତିର 

ବା\�ାବହ େହାଇପାରିବା ସଂ;ୃତ େଶ�ାକ ମାଧ�ମେର ନିଜର କଥାକୁ ଜେଣ ଯୁoିଯୁo 

ଭାବେର ବ�o କରି ପାରିବ େଛାଟ େଶ�ଣୀରୁ େଗାଟିଏ ଦୁଇଟି କରି ପିଲା,ୁ ବଷ�କୁ 

େଗାଟିଏ अଧିକା କରି ଦରକାରୀ ସଂ;ୃତ େଶ�ାକ ଶିeା େଦେଲ ପିଲାଏ ଯଥାଥ� ଶିeିତ 

େବାଲାଇ ପାରିେବ 

((((୧୪୧୪୧୪୧୪) ) ) ) अପମିଶ�ଣ अପମିଶ�ଣ अପମିଶ�ଣ अପମିଶ�ଣ : : : : ----    
 ଆଜି ଯୁଗେର अପମିଶ�ଣ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା େହାଇଗଲାଣି ଖାଦ� ପଦାଥ�ଠାରୁ 

ଆରn କରି େରାେଷଇ ସାମଗ�ୀ, ପାନୀୟ ସବୁେର ଲାଭେଖାର ବ�ବସାୟୀମାେନ େଭଜାଲ 

କରି ଚାଲିଛkି ଏହାକୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ସାଧାରଣ ବିଦ�ା ଶିeାେଦେଲ, ପିଲାଏ ସେଚତନ 
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େହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିେରାଧ କରିପାରିେବ 

((((୧୫୧୫୧୫୧୫) ) ) ) ରାସାୟନିକ ସଂରeଣ ବନାମ ପ�ାକୃତିକ ସଂରeଣ ରାସାୟନିକ ସଂରeଣ ବନାମ ପ�ାକୃତିକ ସଂରeଣ ରାସାୟନିକ ସଂରeଣ ବନାମ ପ�ାକୃତିକ ସଂରeଣ ରାସାୟନିକ ସଂରeଣ ବନାମ ପ�ାକୃତିକ ସଂରeଣ : : : : ----    
 ଆଜିକାଲି ଖାଦ� ପଦାଥ� େରାେଷଇ ସାମଗ�ୀ ଏବଂ ପାନୀୟ ଇତ�ାଦିକୁ ସଂରeଣ କରି 

ରଖିବାପାଇଁ ବିଭିନ�  ରାସାୟନିକ ଓ ପ�ାକୃତିକ ସଂରeକ ପ�େୟାଗ କରାଯାଉଛି ଏଥିେର 

ଜୀବାଣ ୂ ନାଶକ ଗୁଣ ରହିଛି ପ�ଶ� ଉେଠ ଏ ସବୁ ଆମ ସ�ା��ପାଇଁ ହିତକାରୀ କି 

अହିତକାରୀ? ଶିeାେeତ� େର ପିଲାଦିନରୁ ଏ ସ^fେର ପଢ଼ାେହେଲ ସମାଜର ମ�ଳ 

ସାଧିତ େହବ, ଏକ ସୁ� ସମାଜ ଗଢ଼ା େହବ ଚାଉଳେର େପାକ ନ େହବାପାଇଁ 

ରାସାୟନିକ ସଂରeଣ ନ େଦଇ अ� େସାରିଷ େତଲ ପ�େୟାଗ କରିେଲ େପାକ ଧରkିନି 

େସମିତି ଘେର ବା ବିଛଣା ପତ� େର ପି"ୁଡ଼ି େହେଲ ସାମାନ� େସାରିଷ େତଲ ପ�େୟାଗ କେଲ 

େସ ବାସ�ାେର ପି"ୁଡ଼ିମାେନ ତତ୍ eଣାତ୍ ଉଭାନ େହାଇଯିେବ 

((((୧୬୧୬୧୬୧୬) ) ) ) େଛାଟ अଥ�େନୖତିକ ବଗିଚା େଛାଟ अଥ�େନୖତିକ ବଗିଚା େଛାଟ अଥ�େନୖତିକ ବଗିଚା େଛାଟ अଥ�େନୖତିକ ବଗିଚା : : : : ----    
 େଛାଟ ଦିନରୁ ;ୁଲେର ଘେର େରାେଷଇ ପାଇଁ ଆବଶ�କୀୟ ପନିପାରିବା ଗଛ ଚିହ�ଟ 

କରି ପିଲା,ୁ ଶିଷା େଦେଲ େସମାେନ ବାଡ଼ିବଗିଚାେର ଏପରିକି ଛାତ ଉପେର କୁwେର 

ବିବିଧ ଗଛ ଲଗାଇେବ ଏ େଶ�ଣୀେର କୁpୁରୀ, କଲରା, ଜହି� , େଭwି, अମୃତଭwା, କଦଳୀ 

ଓ ଭିନ�  ଭିନ�  ଶାଗ ବିଷୟେର ଆେଲାଚନା କରାଯାଇ ପାେର େଛାଟ ଦିନରୁ େଗାଟିଏ 

ଦୁଇଟିକରି ପିଲାଟି ବୃeେରାପଣ କେଲ ହୁଏତ ୫/୧୦ ବଷ�େର ଘେର େଗାଟିଏ େଛାଟ 

ବଗିଚା ତିଆରି େହବ େସଠି अନ�ାନ� ଫୁଲଫଳ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଆଗ�ହ େହବ ଏହା 

ଜରୁରୀ ସମୟେର ଘରର ଆବଶ�କତା େମ¤ାଇବ ଘରର अଥ�େନୖତିକ ଦିଗେର ପିଇଲାଏ 

ଏମିତି ଭାଗିଦାର େହାଇପାରିେବ 

େଶଷ କଥାେଶଷ କଥାେଶଷ କଥାେଶଷ କଥା::::    
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 ଏମିତି ଶିeା ପ�ଣାଳୀେର ଏହି ପ�କାର େଛାଟ େଛାଟ ପରିବତ�ନ अଣାେହେଲ ଖୁବ୍ 

କମ ସମୟ ମଧ�େର ଶିeାର ପାଠ�କ�ମ ବା େକାସ୍� ମିÅ୍ ସମୃ� େହାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ 

ପାଠପଢ଼ି अତି କମ ନ^ର ରଖୁଥିବା ପିଲାଟି ମଧ� ନିଜକୁ ସ�ାବଲ^ୀ ମେନ କରିବ ଏବଂ 

ଧିେର ଧିେର ତା अସହାୟତା ଦୂର େହବ ଏବଂ େସ ଚାକିରୀ ସବ�ସ� ନ େହାଇ ନିଜଉପେର 

ନିଭ�ରଶୀଳ େହବ ଏବଂ େଦଶର ସମ�ିଗତ ଉ¡ାଦନେର ଭାଗିଦାର େହାଇ େଦଶରୁ 

ଦାରିଦ� � ଦୂର କରିବାେର ସହାୟକ େହବ ଭିସିअସ୍ ସକ�ଲ୍ अଫ୍ େପାେଭଟ�କୁ ଭା�ି 

ଛିନଛତ�  କରି ଆଜିର ଛାତ�  ଏକ ନୂଆ ଶୁଭ ସକାଳକୁ ଏଇ େଦଶକୁ ସ�ାଗତ କରି େନଇ 

ଆସିବ ଏମିତି ଆମର अେନକ ଆଶା, େଯେହତୁ ଏ େeତ� େର ସnାବନା ବି ବହୁତ 

 େଶଷେର ଭଗବାନ, ପାଖେର ମିନତୀ, ଶିeା ବ�ବ�ାର ସଂ;ାର ପାଇଁ େସ ଆମକୁ 

ସହାୟ ହୁअm ଓ େଦଶେର ଏକ ନବଜାଗରଣ େହଉ 

 

 

ଗ�ା:ମାନପୁର, େପା: େଗାବ��ନପୁର, ଯାଜପୁର,  

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୮୭୬୩୭୫୫୫୮୧ 
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ପ�ଫୁଲ�  କୁମାର 
େଗାgାୟତ 

ରଜ ରଜ ରଜ ରଜ : : : : ରେଜାଗୁଣର ନିୟ�କ ଓ अkଃ अଭିେପ�ରକରେଜାଗୁଣର ନିୟ�କ ଓ अkଃ अଭିେପ�ରକରେଜାଗୁଣର ନିୟ�କ ଓ अkଃ अଭିେପ�ରକରେଜାଗୁଣର ନିୟ�କ ଓ अkଃ अଭିେପ�ରକ    

 ରେଜାଗୁଣ ରାଗାତE କ, ଏହା ତୃ{ା ଓ ଆସoିରୁ ଜନିE ଥାଏ ମନୁଷ� 

ପାଖେର ରେଜାଗୁଣ ବୃ�ି ଲାଭକେଲ େଲାଭ ପ�ବୃ\ି, ବିଷୟ ଲିପ୍ ସା ଓ 

अଶାkି ଜେନE  ଓ େଶଷେର ଦୁଃଖେର ପରିଣତ ହୁଏ ରେଜା ଗୁଣରୁ 

େଲାଭ ଜେନE  ଆେମ ସ�ାଥ� ପାଇଁ ଉଭୟ ଲeE ୀ ଓ ମଉଜ ଦରକାର 

କରkି କିm ବିେବକକୁ ନି¬ି� ୟ କରିେଦବା -ାରା ମାନବିକତାର eୟ ହୁଏ 

ଓ ସବୁଠୁ अଧିକ eତି ନିଜର ହW େହାଇଥାଏ, େସ କଥାକୁ ଏ ମଣିଷ 

ଭୁଲିଯାଇଥାଏ ଆଉ ରାତିପାହି ଶୁକ�ବାର େହେଲ ଶହ ଶହ େଛଳି 

କୁକୁଡ଼ା କାଟି ପକାଏ ନାରୀ ନୂତନ ସୃ�ିର ସ��ା, ତା,ୁ ଜୀବନ 

େକୗଶଳର ଶିeା େଦବା ପରିବେ\� ଆେମ अସyାନ କରୁେଛ କିm ସ�ାଥ� 

ପାଇଁ ରଜସ�ଳା ପୃଥିବୀକୁ ପଜୂା କରୁେଛ 

 ରଜ, ଓଡ଼ିଆ ପର"ରାର ଏକ अନ�ତମ ପବ� ଯାହା ଆବହମାନ 

କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ� ୀେର ଖୁବ୍ ଯାକଜମକେର ପାଳିତ େହାଇ 

ଆସୁଛି ରଜ ଶ¨ର ଉ¡\ି, ରାଜନ ଧାତୁରୁ ଆସିअଛି, ଯାହାର अଥ� 

େହଉଛି ର� ଲଗାଇବା ରଜ ପବ� ସହିତ ଏହାର ପ�ତ�e ସ^f 

ନଥିେଲ ମଧ� ପେରାeେର ରହିଛି ମନେର ର� ଲାଗିବା ଓ ମନ 

ଆନpିତ େହବା ସାହିତି�କ ମାନ,ର ପରିକ�ନାେର ସମାନ अଥ� 
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ରେଖ େସୗରମାନ େଜ�., अଥ�ାତ ବୃଷ ମାସର ମାସାk ବା େଶଷ ଦିନ ଓ ଆଷାଢ଼ ବା 

ମିଥୁନ ମାସର ସଂକ� ାkି ବା ପ�ଥମ ଦିନ ଓ ତହW ପରଦିନକୁ ରଜପବ� କୁହାଯାଏ ଏହି 

ତିନିଦିନ ପୃଥିବୀ ରଜସ�ଳା େହବାର ଶା¦େର ବ$�ନା କରାଯାଇଛି ଏହି ତିନିଦିନ ହଳ, 

ଖନନ, ବୀଜବପନ ଓ କୃଷିକାଯ�� ନିଷି� େହାଇଥାଏ ¦ୀ େଲାକମାେନ ଏହି ତିନିଦିନ 

େରାେଷଇ କରkି ନାହW ଭୂମି ଉପେର ଖାଲି ପାଦେର ଚାଲkି ନାହW ଶା¦େର अଛି; 

 “ବୃଷ�ାେk ମିଥୁନସ�ାେଦୟୀ ତତଦି� ତୀେୟ ଦିନ ତ� ୟନ 
 ରଜସ�ଳା ସ�ାତ ପୃଥିବୀ କୃଷିକମ� ବିଗହ�ତ�” 
 ଲୁେଡ଼ା, କବାଡ଼ି, ତାସପାଲି, ପୁଚି ଇତ�ାଦି େଖଳେର ସମେ] ଏହି ତିନିଦିନ ମ·ି 

ରହିଥାkି ପିଠାପଣା, ଆ^ ଓ ପଣସ ବାସ�ାେର ଗଁା ଦାw ମହକି ଉେଠ ସମୟର ସୁअେର 

ଆେମ ଆଜି ଭୁଲିଯାଇଛୁ ଆମର ପ�କୃତ ପରିଚୟ ଆେମ ନିଜ ହାତେର ନିେଜ ଆମ 

ବିେବକର େବକ େମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ଆେn, अଥ�ାତ୍ ଏହି ପବ� ଆଜିକା ଦିନେର କ�ମଶଃ 

ହିଂସ�ତାକୁ ପ�ଶ�ୟ େଦଇ ଚାଲିଛି ଶା¦ପୁରାଣ, ପ�ଥା-ପର"ରାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆେମ ଭୁଲ 

କରୁନାହୁଁ ତ? ବା]ବିକ ପାଠକ ବfୁ, ଏହି ପବ� େକବଳ ଆମର ସଉକ ଓ eଣିକ ଆନp 

ମଧ�େର ସୀମିତ ନ ରହି ମୁଖ�ତଃ ତିନିଟି ଦିଗ ପ�ତି ଗୁରୁତ�  ରଖି ପାଳିତ େହବାର 

ଆବଶ�କ କେର ଯଥା; ଜୀବନଚଯ��ାରୁ କୁସଂ;ାରର ଦୂରୀଭୂତକରଣ, ପରିେବଶ 

अନୁଚିkା, ରେଜା ଗୁଣର ନିୟ�ଣ 

 ପ�ଶ� ଉେଠ ରଜ ପବ� ସହ ଏହାର ସାମ~ସ� କଣ? ଯଦି ଆେମ ଉo ପବ�ର 

ମହତ� କୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭାବେର अନୁଧ�ାନ କରିବା ଏବଂ ସ"କ�ତ କରିବା େତେବ ନି�ିତ 

ଆେମ ଦୃଢ଼ ଚି\େର କହିବା େଯ ଉo ପବ�ର ପ�ଗତି ଓ ସଂ;ାର ସହ ସାମ~ସ� ରହିଛି 
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ତଥା େମୗଳିକତା ରୂପେର ପ�gଦ ପ+େର ଜୀବନଚଯ��ାରୁ କୁସଂ;ାରର ଦୂରୀଭୂତକରଣ, 

ପରିେବଶ अନୁଚିkା, ରେଜାଗୁଣର ନିୟ�ଣ ଆଦି ସାରାଂଶ ରହିଛି ଶା¦ କେହ େଦହକୁ 

ସ\� , ରଜ, ତମ ଗୁଣ �ାନେର ଓ ପ�ମାଦେର ନିଯୁo କରାଏ ଏହି ତିେନାଟି ଗୁଣ ଜୀବ 

ପ�କୃତିରୁ ଜାତ ରେଜାଗୁଣ ରାଗାତE କ, ଏହା ତୃ{ା ଓ ଆସoିରୁ ଜନିE ଥାଏ ମନୁଷ� 

ପାଖେର ରେଜାଗୁଣ ବୃ�ି ଲାଭକେଲ େଲାଭ ପ�ବୃ\ି, ବିଷୟ ଲିପ୍ ସା ଓ अଶାkି ଜେନE  ଓ 

େଶଷେର ଦୁଃଖେର ପରିଣତ ହୁଏ ରେଜା ଗୁଣରୁ େଲାଭ ଜେନE  अତିବଡ଼ୀ ଜଗନ� ାଥ ଦାସ 

ଭାଗବତେର େଲଖିଛkି; 

 “କାମ ବ�ାପାର ତୃ{ା ମଦ ସବ�ସକଳ ମତିେଭଦ 
 ଯଶ ପ�ତି.ା ସୁଖ ଇgା  େଲାେଭ େଦବତା ମ�ଦୀeା 
 ଉଦ�ମ ବୀଯ�� ପରିହାସ  ରୁେନ ଉdାହ ]ୁàିଆସ ” 
 ମାନବ ସମାଜ ଯେଥ� ଜାଗ�ତ ରହିେଲ େଲାଭ, अତ�ଧିକ ମାୟା, ବିଳାସ ପଛେର 

ମୃଗତୃ{ା େଦୗଡ଼ ନ ଦଉଡ଼ି ବା]ବ ସୁଖ ଓ ଶାkି ପ�ା� େହବ େଗାଟିଏ ଉଦାହରଣ େନଇ 

ବୁଝିବାକୁ ଗେଲ ଆେମ ନିେ� ବୁଝିଯିବା େଯ ଆେମ କାହWକି ଏପରି ଭାବୁ େଲାକଟିଏ ମନ 

ଦୁଃଖେର କେହ, େଯ ଏଥର ଗୁରୁବାରେର ରଜଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମିଷ ଖାଇ େହବନାହW 

େଦଖm, େଗାଟିଏ ପେଟ େସ େଲାକ ଗୁରୁବାର अଥ�ାତ ଲeE ୀ,ୁ ଚିmଛି अଥ�ାତ ଜୀବହତ�ା 

କଥା ଚିkା କରୁନାହW ସ�ାଥ� ପାଇଁ ଉଭୟ ଲeE ୀ ଓ ମଉଜ ଦରକାର କିm ବିେବକକୁ ନି¬ି� ୟ 

କରିେଦବା -ାରା ମାନବିକତା eୟ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ अଧିକ eତି ନିଜର ହW େହାଇଥାଏ, 

େସ କଥାକୁ ମନୁଷ� ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ରାତି ପାହି ଶୁକ�ବାର େହେଲ ଶହ ଶହ େଛଳି 

କୁକୁଡ଼ା କାଟି ପକାଏ ବା]ବେର ରଜ ମଉଜ କଣ ଏହି अନିୟkି� ତ ରେଜା-ଗୁଣର 
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ନଉକାେର ସମୟ ନଦୀକୁ ପାରି େହଉଥିବ? ଆମକୁ ଚିkନ ଓ ମାନସିକତାେର ପରିବ\�ନ 

ଉପେର ଗୁରୁ\�  େଦବାେର ସମୟ ଖ�� କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି 

 ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରeଣଶୀଳ ସମାଜର ସଂ;ୃତିକୁ ବହନ କରି ଆସିଛି କିm ସଂ;ାର 

ମଧ�େର अପସଂ;ୃତି ଓ अfବିଶ�ାସକୁ ପ�ଶ�ୟ େଦଇ ଆଜି ଭୁଲ ମଧ� କରିଚାଲିଛି अଥ�ାତ 

ରଜ ପବ�େର ରଜସ�ଳା ବସୁମତୀକୁ ସ�ାନ କରାଇ ଧପୂ, ଦୀପ, ଚpନ, ଚୁଆ ଓ ହଳଦୀ 

େଦଇ ପଜୂା କରୁଛୁ ଶ��ା ଓ ଖୁସିେର କୃଷକର ଆନp କହିେଲ ନ ସେର କାରଣ ରଜସ�ଳା 

ବସୁଧା ଆଜି ଉ¡ାଦନeମ ବିଚରା ଝିअଟିଏ ରଜସ�ଳା େହେଲ, ତା ପାଇଁ अେନକ ବାରଣ 

ବ�ବ�ା ମଧ� ଆମ ସମାଜେର अଛି ବା]ବେର ଏହି �ିତିେର ଝିअଟି ପରି¬ାର, 

ପରିgନ� ତାର ଶିeା ପ�ା� େହବା ଉଚିତ େକଉଁ ଏକ ପତି� କାେର ପଢ଼ିଥିଲି େଯ େଗାଟିଏ 

ପ�ତି.ାନେର ରଜସ�ଳା ମହିଳା ମାନ,ୁ ଚିହ�ଟ କରିବାପାଇଁ ମୁଖ� ଫାଟକେର ଯ�ଟିଏର 

ବ�ବ�ା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ମହିଳା ସମାଜପ�ତି अସyାନର କଥାଟିଏ ନାରୀ ନୂତନ 

ସୃ�ିର ସ��ା, ତା,ୁ ଜୀବନ େକୗଶଳର ଶିeା େଦବା ପରିବେ\� ଆେମ अସyାନ କରୁେଛ, 

କିm ସ�ାଥ�ପାଇଁ ରଜସ�ଳା ପୃଥିବୀକୁ ପଜୂା କରୁେଛ 

 ଓଡ଼ିଶାେର ଏହା ଏକ अନ�ତମ ପବ� େଯଉଁଥିେର କମ�ରୁ ବିରତିପ�ା� ମାନବ ସମାଜ 

ଏକତି� ତ େହାଇ अନୁଚିkା କରିବାର ସୁେଯାଗ ପାଇଥାଏ ରଜେର ଧରିତ� ୀମାତାର ସୁଖ 

ନିଦ� ାେର ବ�ାଘାତ ନ ଆଣି अଥ�ାତ ଶ¨ପ�ଦୁଷଣ ନ କରି ଘୃତଦାହ, ଓ ପଜୂା େହାମେର ମନ 

େଯାଗ କରିବାେର ବିଶ�ର ମ�ଳ ସାଧିତ େହାଇଥାଏ ଜୀବହତ�ା କରି ନୃଶଂସତାର 

ସାମାଜିକ ପରିେବଶ ସୃ�ି ନ କରି ଶାkିପି�ୟ କାଯ��କରି ତଥା ପରିେବଶ ସnfୀୟ ନିu\ି 

େନବା-ାରା ଉଭୟ ସାମାଜିକ, େଭୗତିକ ପରିେବଶର ବିକାଶ ସେ� ସେ� ସାରା ସମାଜକୁ 
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अଦୃଶ� eତିରୁ ବ|ାଇବାକୁ େଚ�ା କରାଯାଇପାେର ବା]ବିକ ଆେମ, ରଜପବ�ର ମହତ 

ଓ ମହ\� ଭାବେର ଏହି ତିନି କଥାେର ନିଜକୁ ନିେୟାଜିତ କରିବା -ାରା ସମ], ମନେର 

ରଜ ଏକ େପ�ରଣା ଓ अkଃ अଭିେପ�ରଣ ସୃ�ିକାରୀ ମାଧ�ମ ରୂେପ अଭିହିତ େହବ ଏବଂ 

ସାରା ବିଶ�ପାଇଁ ପ�ଗତି ଓ ସୁ�ତାର ଏକ ଉତ୍ େପ�ରକ ରୂେପ କାଯ�� କରିବା ଯାହାକି ଆମକୁ 

ଏକ ଦୃଢ଼ ଭବିଷ�ତ ଆଡ଼କୁ ଆେଗଇ େନବ ଏ ସମ] କାଯ��କରି ଆେମ ଭାତୃତ� େବାଧର 

ଝୁଲଣାେର ଝୁଲିେଲ, ଦିନକ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ରଜ ପରି ଲାଗିବ 

  

ଶିeକ ପ�ଶିeକ, ଶିeକ ଶିeା ଓ ପ�ଶିeଣ ପ�ତି.ାନ ମୟୁରଭ~, ବାରିପଦା 

ଭ� ାମ�ଭାଷ : ୯୧୭୮୧୧୧୦୧୮ 
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ଶ�ୀ अଖw 

ମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀମନ ମpିରେର ଆନp ଆରତୀ    
 ସଂସାେର ପ�ଜା କହିେଲ େକବଳ ମନୁଷ�ମାନ,ୁ ବୁଝାଏ ନାହW । 
ଯାହା ଦୃଶ� କି^ା अଦୃଶ�, ଚଳ କି^ା अଚଳ, ଜୀବk କି^ା ଜଡ - ସବୁ 
େହଉଛkି ପ�ଜା । ତାରି ଭିତେର ଆମ ଭଳି ପ�ଜାମାେନ ବି ଗଣତି 
ହୁअkି । ପ�ଭୁ ପରେମଶ ଶ�ୀଜଗନ� ାଥ େହଉଛkି ଏହି ସମ] 
ପ�ଜାମାନ, ପିତାମାତା । େସଥିପାଇଁ େସ ସମ],ର ପ�ାଣ ଠାରୁ ପି�ୟ 
ବfୁ । ସତେର କଣ େସ ପ�ାଣଠାରୁ ପି�ୟ ? ହଁ, अନୁଭବ ସି� େହେଲ 
ତାହା ଜଣାପେଡ । ସମ], ମଧ�େର ଆତE ା ଭାେବ େସ ବିଦ�ମାନ 
अଛkି । ବିଦ�ାର अଧିପତି ଭାେବ ଆnମାନ,ୁ ଆତE କଲ�ାଣର ମାଗ� 
େଦଖାଉଛkି । ଏହି ସମଗ� ସଂସାରେର ଆମକୁ ଯାହା ଜନ ଓ ଧନ 
େବାଲି ପ�ତୀତ େହଉଛି, ତାହା ଧନମଣି, अବଦାନ । େତଣୁ ଶ��ାଳୁ 
େଯେତେବେଳ अବଗତ ହୁଏ, ସବୁତ ପ�ଭୁ ଜଗନ� ାଥ, େସେତେବେଳ ହW 
େସ ଜଗନ� ାଥ,ୁ ପ�ାଣଠାରୁ अଧିକ େପ�ମ କେର । 
 ପୁଣି େସ अନୁପମ ରୂପ େଦଖି ଭo େମାହିତ ହୁଏ । ମୃଦୁମp ହସ 
ମନେର ଆନpର ଜୁଆର ସୃ�ି କେର । ମଧୁର ଶ�ୀମୁଖ େଦଖି ଭoକୁ 
େକାଟିନିଧି ପାଇଲା ପରି अନୁଭବ ଆେସ । ଶୁଭା� ଶ�ାମଳ େହାଇବି 
ସବ�ା� ଏେତ ସୁpର େଯ ଥରକେର ଆଖିପେୂର ନାହW । ପ�ତି ମହୂୂତ�େର 
େଦଖିବାକୁ ଇଛାହୁଏ େମା ପ�ଭୁ,ୁ । େମା ଆଖିେର ସବୁେବେଳ 
ନାଚିଉେଠ ନର ନାରାୟଣ, ପଦE େଲାଚନ ଚକାନୟନ । ନିତ� 
ନିରଂଜନ, ରୂପ େଯେତଥର େଦଖିେଲ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ । ନୂଆ 
ଉନE ାଦନା ସୃ�ି ହୁଏ । ପ�ଭୁ କଣ ପୁରୁଣା ହୁअkି? ନିତ� ନୂଆ ନୂଆ 
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ରୂପେର ଭoକୁ ଦଶ�ନ େଦବାେର ତ ତା,ର ଆନp । 
 ପ�ଭୁ, ସହ ଭoର ମାନସ ମିଳନ ହୁଏ । ମନ ଓ ହୃଦୟେର ମିଳନ ହୁଏ । 
େସତିକିେବେଳ ଆନp ରୂପକ ଆରତୀ କରି ପ�ଭୁ,ୁ ସମପ�ଣ କେର । ପ�ଭୁ, ଦଶ�ନ 
ଫଳେର ସୃ�ି େହଉଥିବା ଆନp ଲହରୀ ମାଧ�ମେର ହୁଏ ଏହି ଆରତୀ । ମୁକୁp ମୁରାରୀ 
ମନର ସବୁ ବିକାର ଓ ଯ�ଣା ଦୂର କରkି । ପ�ଭୁ,ୁ ଦଶ�ନ କରି ଆନp अନୁଭବ କରିବା 
ହW ଭo ପାଇଁ ଯ� । ଯେ�ଶ ର, କରୁଣାବତାର, ଜଗତର ଜନକ ଓ ଜଗତ ଠାକୁର 
େହଉଛkି ଏହି ଯ�ର ମଳୂାଧାରା, କାରଣ ଓ କାରକ ମଧ� । େସଠି ଆଉ କଣ ଦରକାର 
େହବ େଯ ! ଭଗବାନ, ସାକାର ରୂପକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ପଜୂାପୀଠ �ଳୀ ଯିବା ହୁଏତ 
ସବୁେବେଳ ସnବ େହାଇନପାେର । କିm ସଦାସବ�ଦା ପ�ଭୁ, ପାଇଁ ମନମpିରେର ଆନp 
ଯ� କରିବା अତି ସହଜ । अେନକ କରୁଛkି । େଯଉଁମାେନ କରୁନାହାkି, େସମାେନ 
ଆରn କରm । 
 େଯମିତି ଫୁଲରୁ ଭ� ମର ପରାଗ ସଂଗ�ହ କରି ଆନp ପାଏ, େସହିପରି ପ�ଭୁ 
ପାଦପଦE ର ପରାଗ �ଶ� କରି ଆନp ଓ ବିେଭାର ହୁଏ ଶ��ାଳୁ । ପି�ୟ ପରମାତE ା 
େହଉଛkି ପରମ ପୁରୁଷ अଥ�ାତ୍ େଯ େକବଳ େଶ�. ନୁହଁkି, ଆମ ଆଖିେର 
େଦଖାଯାଉଥିବା ସବୁ େଶ�.ମାନ,ର ମଧ� େଯ ସୃ�ିର କାରଣ ।  ତା,ୁ ଆେମ କଣ 
େଦଇ अବା ସm� କରିବା ? େସ କଣ ବା ଚାହାkି ? ଆମର ଆନp ପାଇଁ ଆେମ ତା,ୁ 
ଆରଧାନା କରିବା, ପଜୂା��ନା କରିବା । ଆନp ଯ� ପାଇଁ ପ�ଭୁ ଆରଧନା ହW ଆବାହନୀ 
ମ� ରୂେପ କାଯ�� କରିବ ।  େସଥିେର ହW ପ�ଭୁ େମାହିତ ହୁअkି । ଆେମ ଏହାକୁ अନୁଭବ 
କରି ପ�େୟାଗ କରି େଦଖିବା ଓ ଜୀବନେର ଦିବ� ପରିବତ�ନ ଜାଣିପାରିବା ।  
 

ଦୀeା ମିଶନ, ପିପିଲି, ପୁରୀ, େମା – ୭୦୦୮୮୧୬୮୯୧ 
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ଶ�ୀ ରମା କାk ମିଶ�     

ସଡକସଡକସଡକସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣାଦୁଘ�ଟଣା    
ସଡକସଡକସଡକସଡକ ଦୁଘ�ଟଣାରଦୁଘ�ଟଣାରଦୁଘ�ଟଣାରଦୁଘ�ଟଣାର କାରଣକାରଣକାରଣକାରଣ ଓଓଓଓ ନିରାକରଣନିରାକରଣନିରାକରଣନିରାକରଣ     
               ଏେବ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ସବୁଠାରୁ ଚିkାର କାରଣ େହାଇଛି 

ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ଏକ अତି ସାଧାରଣ କଥାେର ପରିଣତ େହାଇ ଯାଇଛି 

ପରି�ିତି ଏପରି େହଲାଣି େଯ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆେମ 

ଏପରି अଭ�� େହାଇଗଲୁଣି େଯ ତା’ର ଭୟାବହତାକୁ ଆଉ ଉ\ମ 

ରୂେପ ବୁଝିବାକୁ ସeମ େହଉନାହୁଁ କିm େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ନିଜ 

େଲାକ ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାେର ଆହତ େହବାର ଖବର ପାଉ େସେତେବେଳ 

ଆେମ अତ�ଧିକ ବିଚଳିତ େହାଇଯାଉ ନିଜ େଲାକ,ର ଦୁଘ�ଟଣାର 

ଖବର ମିଳିେଲ ପ�ତିଦିନ ଶୁଣୁଥିବା ବା ଖବର କାଗଜରୁ ସଡ଼କ 

ଦୁଘ�ଟଣାର ଖବର ପାଇଁ େଯମିତି ବୀତ�ୃହ େହାଇ ଚୁପ ରହିଯାଉଥିଲୁ 

େସପରି ହୁଏ ନାହW ଆଉ ଆେମ अତି ଦୁଃଖେର ଭା�ିପଡୁ କହିବାର 

ଉେqଶ� େହଲା େଯ ଆମକୁ ପ�ତି ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାକୁ अତି ଗnୀର 

ସମସ�ା ରୂେପ ଭାବି, ତI’ର କାରଣ अନୁସfାନ କରି ଯଦି ହୁଏ େତେବ 

ତI’ର ପ�ତିକାର କରିବା ଉଚିତ 

 ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା େକେବବି କାହାରି ସହିତ େହାଇପIେର 

ସଡ଼କେର ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟେର ଆମକୁ ଉପଯୁo ସାବଧାନତାର 

ସହିତ ଗତି କରିବାକୁ େହବ, ନେଚତå କିଛିବି अଘଟଣ େହାଇପIେର 
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ମେନ ରଖିବାକୁ େହବ େଯ ପ�ତି ଦୁଘ�ଟଣାର କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ, ବିନା କାରଣେର 

ଦୁଘ�ଟଣା େକେବବି ହୁଏ ନାହW େତଣୁ କରି ଆଗରୁ ସୁରeା ପ�ତି ଯତ� ବାନ େହେଲ ସବୁ 

ଦୁଘ�ଟଣାକୁ अତିକ�ମ କରାଯାଇ ପାରିବ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଗଲା ପେର କାହାରିକୁ େଦାଷ 

େଦଇ ବା ନିଜ ଭାଗ�କୁ େଦାଷେଦେଲ କିଛି ବି େହାଇ ପାରିବନାହW େବଳ ଥାଉଥାଉ 

ନିଜକୁ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଯାkି� କ ଉପାୟେର ସୁରeିତ ରଖିବାକୁ େହବ 

 अଧୁନା ସମେ] ସଡ଼କ ବ�ବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ�କାର ଭାବେର ବାଧ� 

କହିେଲ ଚେଳ, କାରଣ ଘେର ଥାଇ କରି ତ କିଛିବି େହବନାହW ପ�େତ�କ କାଯ�� ପାଇଁ 

ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାରି ସଡ଼କ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହW େହବ ଘରଠାରୁ ଯେଥ� ଦୂରେର ନିଜର 

ବ�ବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, େଦୖନିକ ନିଜ अଫିସକୁ ଯିବା ପାଇଁ, େରାଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, 

ପିଲାମାେନ ଘରଠାରୁ ଯେଥ� ଦୂରକୁ ;ୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ପ�ତିଦିନ ପ�େତ�କ ବ�oି ସଡ଼କ 

ମାଗ�କୁ ବ�ବହାର କରkି ସମେ] ସବୁ ସମୟେର ଠିକå ସମୟେର ପହଂଚିବା ପାଇଁ ଏକ 

ପ�କାର ପ�ତିେଯାଗିତା କରkି ସଡ଼କ ଉପେର ଶୀଘ� ପହଂଚିବାର ଏହି ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ 

ଏବଂ ଯାkି� କ ପ�କି� ୟାେର ତିେଳ ମାତ�  अସmଳନ େହେଲ ସଡ଼କ ଉପେର ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଥାଏ 

ଏବଂ ତାହା ଫଳେର ଯେଥ� ଧନ ଓ ଜୀବନ ହାନି େହାଇଥାଏ 

 ଦୁଘ�ଟଣାର ଭରଣା େହଉ ବା ନ େହଉ କିm ‘ଦିନଯାଏ ଚିହ�  ରହିଯାଏ’ କାରଣ 

ଦୁଘ�ଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି କ� ଓ eତ େଦଇଯାଏ ଯାହା ସାରାଜୀବନେର ମଧ� ପରୂଣ 

େହାଇପାେର ନାହW ବ\�ମାନ ଆମ ରାଜ� ଏବଂ େଦଶେର ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାର ସଂଖ�ା ବଢ଼ି 

ଚାଲିଛ ଓ େସହି अନୁପାତେର ମୃତୁ�ହାର ମଧ� ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଗତ ବଷ� ସଡ଼କ 

ଦୁଘ�ଟଣାେର ପ�ାୟ ୨ ଲe େଲାକ,ର ମୃତୁ� େହାଇଥିଲା अସମୟେର ଏହି ସବୁ 

ମୃତୁ�ଜନିତ କାରଣରୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଥ�କ अବ�ାେର ମଧ� अେନକ eୟeତି 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  530 

େହାଇ ଚାଲିଛି 

 ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ବଢ଼ିବା ଚିkାଜନକ େଦଶେର ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ବଢ଼ିଛି, ୨୦୧୪ 

ତୁଳନାେର ୨୦୧୫େର ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ସଂଖ�ା ବୃ�ି ପାଇବା ଚିkାଜନକ ‘ଭାରତେର 

ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ରିେପାଟ�’େର ପ�କାଶିତ ତଥ� अତ�k ଚିkାଜନକ େବାଲି 

କୁହାଯାଇପାେର ତଥ� ଆନୁଯାୟୀ ୨୦୧୫େର େଦଶେର େମାଟ ୫ ଲe ୧ ହଜାର 

୪୨୩ଟି ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଛି େସଥିରୁ ୧ ଲe ୪୬ ହଜାର ୧୩୩ ଜଣ ପ�ାଣ 

ହରାଇଛkି ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାେର ପ�ାଣ ହରାଇବା େeତ� େର ଓଡ଼ିଶା ଚତୁଦ�ଶ �ାନେର 

ଥିବାେବେଳ ଆହତ େeତ� େର -ାଦଶ �ାନେର ରହିଛି ୨୦୧୫େର ଓଡ଼ିଶାେର େମାଟ 

୧୦,୫୪୨ଟି ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇଛି େସଥିମଧ�ରୁ ୪୩୦୩ ଜଣ,ର ପ�ାଣହାନୀ 

ଘଟିଥିବା େବେଳ ୪୧୪୨ ଜଣ ଆହତ େହାଇଛkି ଏବଂ ୨୩୭୭ ଜଣ ସାମାନ� ଆହତ 

େହାଇଛkି କିm ଦୁଘ�ଟଣାରୁ ୧୬୮ ଜଣ େସୗଭାଗ� ବଶତଃ ବ\�ଯାଇଛkି ୨୦୧୪ 

ତୁଳନାେର ଓଡ଼ିଶାେର ୨୦୧୫େର ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା अଧିକ େହାଇଛି ୨୦୧୪େର ୯୬୪୮ଟି 

ଦୁଘ�ଟଣା େହାଇଥିବାେବେଳ ୨୦୧୫େର ୧୦,୫୪୨ଟି ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଛି 

 ବ\�ମାନ ବିଶ େର ସବୁଠାରୁ अଧିକ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟୁଛି ସଡ଼କ ଉପେର ଆେଗ ଆେମ 

ସବୁ ଦୁଘ�ଟଣା କହିେଲ କଳ କାରଖାନାେର ସଂଘଟିତ େହଉଥିବା ଶ�ମିକ ଦୁଘ�ଟଣା  ଉପେର 

େବଶୀ େଜାର େଦଉଥିଲୁ କିm ଏେବ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏେବ େବଶୀ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟୁଛି 

ସଡ଼କ ଉପେର ଏବଂ ଏହା ଫଳେର େକେତ ସହସ� ନିuାପ ଜୀବନ ନ� େହଉଛି ତାହା 

ବିଚାର କେଲ ଏହା ଏେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ�ା ରୂେପ ବିଦ�ମାନ େହାଇଛି ସଡ଼କେର 

େହଉଥିବା ଦୁଘ�ଟଣା ସାଧାରଣତଃ ନିମ� ଲିଖିତ କାରଣ ମାନ, େଯାଗଁୁ େହାଇଥାଏ :- 

* अଧିକ େବଗେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା 
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* େହଲେମଟ ପରି ବ�oିଗତ ସୁରeା ଉପକରଣର ବ�ବହାର ନ କରିବା 

* ନିଶାଦ� ବ� େସବନ କରି େଯପରି ମଦ� ପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା 

* अଧୁନା ଗାଡ଼ି ମଧ�େର ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଟ େବ° ପରି ସହାୟକ ଜିନିଷର ବ�ବହାର ନ 

କରିବା 

* ଏବଂ अତି କମ ବୟସର ଯୁବକ େଯଉଁ ମାନ,ର ଦାୟିତ  �ାନ େହାଇନାହW େସମାନ,ୁ 

ବାଇକ ପରି ଗାଡ଼ି କିଣି େଦବା ଇତ�ାଦି 

 ଉପେରାo କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରି ଆେମ ଦୁଘ�ଟଣା ଜନିତ 

ମୃତୁ� ସଂଖ�ାକୁ କମାଇ େଦଇ ପାରିବା ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ� ଲe� କରାଯାଇଛି େଯ 

ବିକଶିତ ରା��  ମାନ,ର ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାର ସଂଖ�ା ବିକଶିତ ରା��ମାନ,ର ସଂଖ�ା ଠାରୁ 

ଯେଥ� କମ ଦାରିଦ� � ଓ ସେଚତନତାର अଭାବ େଯାଗୁ ବିକାଶଶୀଳ େଦଶ ଗୁଡ଼ିକର 

ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା अଧିକ େହାଇଥାଏ େବାଲି ଏକ अନୁମାନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଯାହା 

େହଉନା କାହWକି ଏେବ ସମୟ ଆସିଛି ଆମ ସମ],ୁ ଏହି ସମସ�ାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 

ଚିkା କରିବାକୁ େହବ ନିମ�ଲିଖିତ େକେତାଟି କଥା ଉପେର ବିଚାର କରାଯାଇପାେର : 

୧. ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣା ନିରାକରଣର ସବୁଠାରୁ ପ�ଥମ ପଦେeପ େହଲା ସୁରeା ସେଚତନତା 

କାଯ��କ�ମ ଉପେର ପ$ୂ� ରୂେପ ଧ�ାନ େଦବା, ;ୁଲ ପିଲାମାନ, ଠାରୁ ଆରnକରି ଘେର 

ଘେର ଏହି ସେଚତନତା କାଯ��କୁ କରିବାକୁ େହବ ଏହା ସହିତ ଦୁଘ�ଟଣା ସମୟେର 

ଉପଯୁo ପ�ାଥମିକ ଚିକିdାର ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େହବ 

୨. ସଡ଼କେର ଗତି ନିୟ�ଣ କରିବାର ବ�ବ�ା କରିବାକୁ େହବ, अତ�ଧିକ େବଗକୁ 

ନିୟ�ଣ କରି ପାରିେଲ अଧିକାଂଶ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟkା ନାହW 

୩. ସଡ଼କେର େଯଉଁମାେନ ନିୟମ ମାନୁନାହାkି େସମାନ,ୁ ଉପଯୁo ଦw ବିଧାନ କରି 
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ଏବଂ ଡ� ାଇଭି� ଲାଇେସନ୍ସକୁ ରq କରି 

୪. ସଡ଼କେର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ୪୦ ରୁ ୫୦ କି.ମି.ପ�ତିଘ¤ା େବଗେର ହW ଯିବା କଥା ତା’ ଠାରୁ 

େବଗେର ନ ଯାଇ ପାରିବା ପାଇଁ ବ�ବ�ା କରିବା 

୫. अଧୁନା अେନକ ଯାkି� କ ଉନ� ତି େହାଇଥିବାରୁ ଟ� Iଫିକåକୁ अେଟାେମଟିକå ଶୃ�ଳିତ 

କରିବା 

୬. ସଡ଼କ ସୁରeା ଉପକରଣ େଯପରି େହଲେମଟå ଓ ସିଟåେବ° ଆଦିର ବ�ବହାର 

ଉପେର େଜାର େଦବା, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିେଲ କେଠାର ଦwର ବ�ବ�ା କରିବା 

୭. ଘରର ମୁରବୀମାେନ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକା ମାନ,ୁ କସିEନå କାେଳ ସଡ଼କ ଉପେର 

ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ अନୁମତି ନ େଦବା 

୮. ପ�ତି ରା]ାର ସମୟାନୁସାେର ମରାମତି କରିବା ସରକାର,ର ଦାୟିତ , ଖରାପ ସଡ଼କ 

ସବୁକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦ ାରା अେନକ ଦୁଘ�ଟଣା ଆେପ ଆେପ ଦୂର େହାଇଥାଏ 

୯. ସଡ଼କେର ବାହନ ଚଳାଉଥିବା େବେଳ ଯଦି େକହି ନିଶା େସବନ କରିଥାଏ ତା, ପ�ତି 

କେଠାର ଦw ବିଧାନ କରିବାର ବ�ବ�ା 

୧୦. ସଡ଼କେର ଥିବା େଜବ� ା କ� ସିଂ ସବୁର ଉପଯୁo ବ�ବହାର େହବା ଉଚିତ 

୧୧. ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ର� କଳା ନ େହାଇ ଲାଲ ବା अନ� ର� େଯଉଁ ଗୁଡିକ ରାତିେର 

ମଧ� ସହଜେର େଦଖିହୁଏ େସଥି ପ�ତି ଧ�ାନ େଦବା 

୧୨. ସଡ଼କେର ଗତି ନିୟ�ଣ କରିବାପାଇଁ ଉପଯୁo �ାନେର ହ"ସå ମାନ ବ�ବହାର 

କରିବା 

୧୩. ଭାରିଯାନ ମାନ,ର ର� ଆଗେର ଓ ପଛେର ହଳଦିଆ େହବା ଦରକାର 

୧୪. ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର େବ�କå ଠିକ ଭାବେର କାମ କରୁଥିବା ଦରକାର 
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୧୫. ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନ,େର ୫ କି.ମି. ଭିତେର େହାେଟଲ ଆଦି ଥିବା ଦରକାର 

୧୬. ସରକାର କମିସନେରଟå େପାଲିସ ବ�ବ�ା କରିବା ଦରକାର େଯଉଁମାେନ ଦୁଘ�ଟଣା 

ପରବ\�ୀ କାଯ��େର ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଉପଯୁo ଦw ବିଧାନ କରିବା ସହିତ ସଡ଼କ 

ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ପାଳନ କରାଇ ପାରିେବ 

 ‘ସଡ଼କ ସୁରeା ଜୀବନ ରeା’ େସ�ାଗାନåଟି ବିଭିନ�  ଟ� Iଫିକ େପା�, ବସå, ଏବଂ 

अନ�ାନ� �ାନେର େଦଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଥି ସହିତ ଧୀେର ଗାଡ଼ି ଚଳାm, ଓଭରେଟକå 

କରm ନାହW, ‘ଦ� �ତ ଗତି ମହା ବିପ\ି’ ଭଳି ସଡ଼କ ସୁରeା ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଳକମାନ,ୁ 

ସତକ� କରୁଛି ତା ସେ\�  ପ�ତିବଷ� ସଡ଼କ ଦୁଘ�ଟଣାେର अେନକ ଧନ ଓ ଜୀବନ ହାନି 

େହଉଛି େଗାଟିଏ ପେଟ ରା]ାର ଦୂରାବ�ା ଓ अନ� ପେଟ ଚାଳକମାନ,ର େବପରୁଆ 

ଗାଡ଼ି ଚାଳନା अଧିକାଂଶ ଦୁଘ�ଟଣାର କାରଣ େହଉଛି ଏବଂ ମୃତୁ�କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି 

ପରିବହନ अଧିକାରୀ, ଠାରୁ କିଛି अଥ� ବିନିମୟେର ନିବ�ଘ�େର अନଭି� େଲାେକ 

ଲାଇେସନ୍ସ ପାଇଯାଉଛkି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟେନସå ମଧ� अନାୟାସେର 

ହାତଗୁଂଜାେଦଇ ମିଳିଯାଇ ପାରୁଛି ସବୁ ]ରେର ସମେ] ଯଦି େକବଳ ମାତ�  ଲୁ�ନ 

କରିବାର ଉେqଶ� ରଖି କାଯ�� କରିେବ େତେବ ସଡ଼କ ସୁରeାର ସମାଧାନ କିପରି େହାଇ 

ପାରିବ? 

 ସଡ଼କ ବ�ବହାରକାରୀମାନ, ନିମେk େକେତକ ସତକ�ତା ମଳୂକ ସଚୂନା : 

* ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ସମୟେର ଉଭୟ ଚାଳକ ଓ ସହଯାତ� ୀ ‘ଆଇ. ଏସ. ଆଇ’ 

ମାକ� (ISI mark) ଥିବା େହଲେମଟ ବ�ବହାର କରm 

* ନି�ିତ େବଗ ଠାରୁ अଧିକ େବଗେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦwନୀୟ अପରାଧ 

* ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟେର ସହଯାତ� ୀ, ସହ କଥାବାତ�ା କରm ନାହW 
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* ରାତି ସମୟେର ପାକ�� ଲାଇଟ, ପଛ ଲାଇଟ, ଏବଂ ଡିପର ଲାଇଟର ସଠିକ ବ�ବହାର 

କରm 

* अେଟାରିÅାର ଡାହାଣ ପେଟ େକୗଣସି ଯାତ� ୀ ଚଢ଼m ବା ଓହ� ାm ନାହW 

* ରା]ାେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଟ� Iଫିକର ନାଲି ବତୀ ଜଳୁଥିେଲ, ନି�ିତ ଭାବେର अଟକି 

ଯାଆm 

* ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟେର େମାବାଇଲ େଫାନର ବ�ବହାର ସ"ୂ$� ଭାବେର ନିଷି� 

କାରଣ ଏହା ଦ ାରା अେନକ ଦୁଘ�ଟଣା ଘଟିଥାଏ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେର ମାନm 

* ଗାଡ଼ିେର େକୗଣସି ଦହନୀୟ / ଜ� ଳନଶୀଳ ପଦାଥ� ନିअm ନାହW, କାରଣ ଏହା ଦ ାରା 

अଗି�କାw ଘଟିପାେର  

* ବିଦ�ାଳୟ କ\�ୃ ପe ଓ अଭିଭାବକ ମାେନ ବିଦ�ାଥ�ୀମାନ, ନିରାପଦ ଯାତାୟତ ପ�ତି 

ଧ�ାନ ଦିअm 

* ବିନା ଡ� ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ୍ସେର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦwନୀୟ अପରାଧ 

* ନିଶା େସବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇେଲ ପ�ଥମ अପରାଧ ପାଇଁ ୬ ମାସ େଜଲ କି^ା ୨୦୦୦ 

ଟଂକା େଜାରିମାନା କି^ା ଉଭୟ ଦwେର ଦwିତ େହାଇ ପାରkି ପରବ\�ୀ अପରାଧ ପାଇଁ 

୨ ବଷ� େଜଲ ଦw କି^ା ୩୦୦୦ ଟଂକା େଜାରିମାନା କି^ା ଉଭୟ ଦwେର ଦwିତ େହାଇ 

ପାରkି 

 

ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, େଶୖଳଶ�ୀ ବିହାର  

ଭୂବେନଶ ର - ୭୫୧୦୨୧  

େମାବାଇଲ - ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨ 
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ମିତା ବ� ହE ା 

ନାରୀନାରୀନାରୀନାରୀ    
 ‘ନାରୀ’ େକେତ ସୁpର ଶ¨ଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ େକେତ ଭଲ ଲାେଗ 

କାନକୁ ଈଶ�ର, ସବୁଠୁ ସୁpର ସୃ�ି କୁଆେଡ଼ ନାରୀ, େସଇଥିପାଇଁ 

ଏହି ଶ¨ଟି ଶୁଣିଲା ମାେତ�  ମନେର ଆ,ି େହାଇଯାଏ ସୁpର େକାମଳ 

େସ�ହଭରା ପ�ତିଛବିଟିଏ େକେତ େଯ ରୂପ ତା’ର... ମା, ଭଉଣୀ, ¦ୀ, 

ଝିअ, େବାହୁ, ସଖୀ କିm ସବୁ ରୂପେର ସମ],ୁ େସ ଭଲ ପାଏ, 

ଖୁସିେଦଇ ଚାେଲ କାହା ପାଖରୁ କିଛି ଆଶା ନ ରଖି ଜୀବନ ବ|ିଯାଏ  

 ହିpୁ ଶା¦ अନୁସାେର େଯଉଁଠି ‘ନାରୀ’ର ସyାନ କରାଯାଏ ନାହW, 

େସଠି ଈଶ�ର ମଧ� ବାସ କରkି ନାହW େସଥିପାଇଁ େଦବୀ,ୁ ମାଆ 

େବାଲି ସେ^ାଧନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପଜୂା କରାଯାଏ ସମଗ� ସଂସାରଟା 

ସେତ େଯମିତି ‘ନାରୀ’ ବିନା अସnବ ମୃତୁ�ର େକାଳେର େଶାଇ 

ଜୀବନକୁ ଜନE  େଦବାର ଶoି େକବଳ ‘ନାରୀ’ର ହW ରହିଛି େତଣୁ 

ନାରୀ,ୁ ଉଚିତ ସyାନ େଦବା ଓ ତା’ର ଗାରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା 

ଆମର କ\�ବ� େହବା ଉଚିତ 

 ଏ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନି�ୟ, କିm ଥେର ଭାବି 

େଦଖିେଲ ଏ ସବୁ େକବଳ ଖବର କାଗଜ, ପତି� କା, ବହିର େଲଖାେର ହW 

ସୀମିତ େହାଇ ଯାଇଛି ନାରୀ ତାର अ]ିତ� କୁ ପ�ମାଣ କରିବାପାଇଁ 
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େଯେତ ଲେଢ଼ଇ କେଲବି ସେତ େଯମିତି ଏ ପୁରୁଷ େକୖpି�କ ସମାଜ ତାକୁ eତବିeତ 

କରିବାେର ବ�] ଆଜି ବି େସ ପରାଧୀନା, େକେବ ମଯ��ାଦା ରeା କରିବା ପାଇଁ ତ 

େକେବ କ\�ବ�ର େବାଝ ତେଳ ଚାପି େହାଇ ନିଜ ଇgାେର ବ|ିବାର अଧିକାର େସ 

ହେରଇ ବସିଛି ନିଜ ମନକୁ ମାରି ସବୁ ସହିବାଉ ପଡୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସ�ାଧୀନ ଭାରତେର 

ବି ଏକା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ अସୁରeିତ େକବଳ କିଛି ରoପିପାସୁ ରାeସ ମାନ, ପାଇଁ ଯିଏ 

ଭୁଲି ଯାଉଛି ତାର ଜନE  ମଧ� େସହି ‘ନାରୀ’ େକାଳରୁ ହW େହାଇଛି 

 ଆଜି ବି େକେତଜଣ ନାରୀ େଯୗତୁକ ନିଆଁେର ବଳି ପଡୁଛkି େସ କଥା ଭଗବାନ ହW 

ଜାଣkି େକେତ କୁନି କେ�ଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ହW ଆଖି ବୁଜୁଛkି 

େକେତଜଣ ଶିeାଗ�ହଣରୁ ବ|ିତ େହଉଛkି ସରକାର,ର ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ କୁଆେଡ଼ 

ବାଟବଣା େହାଇ ପଡୁଛି େସମାନ, ପାଖେର 

 େକେତଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ? ସମେ] ଏ ପ�ଶ�େର ହW ସୀମିତ  ଉ\ର 

କାହାପାଖେର ନାହW 

 େବଳ ହୁଁ ସାବଧାନ େହବା ଉଚିତ ପରିବ\�ନର ବିଗୁଲ ବଜାଇବାର ସମୟ ଆସି 

ଯାଇଛି ସମାଜକୁ ଧ�ଂସ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାରୁ େରାକିବାର अଛି ପ�କୃତିର ଏ ସୁpର ସୃ�ି 

ନାରୀକୁ ରeା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ଆରn ଆଉ େକଉଁଠୁ ନୁେହଁ, ନିଜ ଘରୁ ହW 

ଆରn କରm କାରଣ ସବୁ ନାରୀ ଚାହାkି େକବଳ ସyାନ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଗକୁ 

ବଢ଼ିବାର େପ�ରଣା... ଆଉ ତା ବଦଳେର अଜାଡ଼ି ଦିअkି ନିଜ ଜୀବନର ସବୁକିଛି 

ବାରିପଦା, ମୟୁରଭ~, ଓଡ଼ିଶା 
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अନିଲ େବାଇତି 

ତୁ ହି ତୁତୁ ହି ତୁତୁ ହି ତୁତୁ ହି ତୁ    

[ ସଂଗୀତଭି\ିକ ଚିତ� କ� ] 

 ସତ�ଜିତ ଏେ¤େଟରିେମ¤ ଏବଂ अଶି�ନୀ ପ�ଧାନ, ଦ ାରା ନିମ�ତ 

ଏକ ଭିନ�  ସ ାଦର ମୁ�ଜିକାଲ ସଟ� ଫିଲE  ‘ତୁ ହି ତୁ’ର େଟ�ଲର ଇତି 

ମଧ�େର ଜ଼ୀ ମୁ�ଜିକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁ ଟୁ�ବ ଚ�ାେନଲେର ରିଲିଜ େହଇ 

अନଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ େଗା.ୀମାନ,େର ଚହଳ ସୃ�ି କରିସାରିଛି ଏହି 

ମୁ�ଜିକାଲ ସଟ� ଫିଲE ର ପ�େଯାଜନା ଭାର ସnାଳିଛkି अଶି�ନୀ ପ�ଧାନ 

ଏଥିେର ଗୀତ େଲଖିଛkି - अମର କ� ୀ{ା, ସଂଗୀତ େଦଇଛkି -ଗେଣଶ 

ପ�ସାଦ, ଗୀତ ଗାଇଛkି - ସବିେଶଷ ମିଶ�, କାହାଣୀ - अନିଲ କୁମାର 



ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା, ତ� େୟାଦଶ ବଷ�, ଦଶମ ସଂଖ�ା, अେ�ାବର ୨୦୧୮ Magazine Downloaded from www.aahwaan.com 

ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କା ସ"ୂ$� ନିଃଶୁ' ବିତରଣ େହତୁ ଡା େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପ+ନାୟକ, -ାରା ପ�ତି.ିତ ଓ ପ�କାଶିତ  | Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  Aahwaan.com  |  538 

େବାଇତି, ସ ର - ଆର େଜ େସାମ, ମୁଖ� ଭୂମିକାେର अଛkି ବିଶ ଜିତ ମିଶ�, ମାନବୀ ଏବଂ 

अଶି�ନୀ ପ�ଧାନ ଶ¨ अଳ,ରଣ ଏବଂ ଭିଏଫଏÅେର अଛkି अଭିଜିତ ମହାପାତ� , 

ସୁଭ� ଜୀତ ଦାଶ, େଦେବp�  ମାଝୀ  ସିେନେମାେଟାଗ�ାଫିେର अଛkି ସତ�ଜିତ, अନିଲ 

ପାତ�  ସହ ନିେq�ଶନା େଦଇଛkି ସଂଜୀବ କୁମାର େବାଇତି ନିେq�ଶନା େଦଇଛkି 

ସତ�ଜିତ ଖୁବଶୀଘ� ‘ତୁ ହି ତୁ’ ମୁ�ଜିକାଲ ସଟ� ଫିଲE ର ସ"ୂଣ� ଭିଡ଼ିଓ ଜ଼ୀ ମୁ�ଜିକ ଓଡ଼ିଆ 

ୟୁ ଟୁ�ବ ଚ�ାେନଲେର ମୁoିଲାଭ କରିବ  

 ଏହି ମୁ�ଜିକାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର अନଲାଇନ୍ ପ�ସାର ଏବଂ ସହାୟକ अଛkି ଆହ� ାନ ଓଡ଼ିଆ 

ପରିବାର ଆଗାମୀ ଦିନେର अେନକ ଭିଡ଼ିଓ ଖା¤ି ଓଡ଼ିଆେର ନିମ�ାଣ କରିବାର ଲe� 

େନଇ ଆେମ ଓଡ଼ିଆ ମୁ�ଜିକାଲ୍ ଏବଂ eୁଦ�  ଚଳ�ିତ� କୁ ପ�େଯାଜନା କରିବାକୁ େଯାଜନା 

କରିଛୁ 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
ଆହ� ାନ ଇ-ପତି� କାର ଆଗାମୀ ସଂ;ରଣ : ନେଭ^ର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବାର େଶଷ ତାରିଖ : ୩ ନେଭ^ର ୨୦୧୮ 

େଲଖା ପଠାଇବା ସମୟେର ଇେମଲ୍ େର ସବ୍ େଜ�୍ େଲଖିେବ : 

Your name (Your name (Your name (Your name (ଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମଆପଣ, ନାମ) : November 2018 ) : November 2018 ) : November 2018 ) : November 2018     

 େଲଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆେର ଟାଇପ୍ କରି ୱାଡ଼� ଫାଇଲେର ପଠାଇେବ ତା େହେଲ 

ଆମକୁ ପୁଣିଥେର େସହି ସବୁ େଲଖା ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହW ହାତ େଲଖାକୁ 

ଫେଟା ଉଠାଇ କି^ା ;ାନ୍ କରି ଇେମଲ୍ ଆଟାଚ୍ େମ¤୍ ଭାବେର ପଠାଇେବ ହ]େଲଖା 

ସୁpର ଓ ପଠନେଯାଗ� େହବା अନିବାଯ��, ନେଚତ ଯଦି ପ�କାଶନେର େକୗଣସି ତ� �ଟି ରେହ 

େସଥିପାଇଁ ସ"ାଦକ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହW 

 ଯଦି ଗ� ବା କାହାଣୀ କି^ା ପ�ବf ପଠାଉଛkି େତେବ ଧ�ାନ ଦିअm, ପ�େତ�କ ଶ¨ 

ମଧ�େର େକବଳ େଗାଟିଏ ଖାଲି �ାନ ଛାଡ଼ିେବ, କମା, ପ$ୂ�େଛଦ, ଯୁoାeର ଆଦି 

ବ�ାକରଣ ତ� �ଟି ପ�ତି ସାବଧାନ ରହି ଟାଇପ୍ କରିେବ ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ 

ପ�କାଶନେର अେହତୁକ ବିଳ^ ହୁଏ େତଣୁ ଯଦି ସnବ େହଉଛି ଆପଣ, ନିକଟେର 

ଥିବା େକହି ଓଡ଼ିଆ ବfୁ, -ାରା ନିଜ େଲଖାକୁ ସଠିକ ଭାବେର ପରୀeା କରି ନିअm 

 େଲଖା ସହିତ ନିଜର େଗାଟିଏ ପାସେପାଟ୍� ଫେଟା (ଯଦି ନାହW, େତେବ ଭଲ 

େଦଖାଯାଉଥିବା ସୁpର ଫେଟାଟିଏ) ସହିତ ନିଜର ଠିକଣା େଲଖି ପଠାଇେବ 

 ଆମର େଲଖା ସଂଗ�ହ ଇେମଲ୍ : aahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.comaahwaan@gmail.com 
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ବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନାବିେଶଷ ସଚୂନା    
 ଦୟାକରି ପ�େତ�କ ମାସର ସଂ;ରଣ ନିମେk େକବଳ େଗାଟିଏ ବା ଦୁଇଟି 

େଲଖା ହW ପଠାm କିଛି ବfୁ ଏକାଧିକ େଲଖା ପଠାଇ ଆମକୁ ଚିkାେର ପକାଇ 

େଦଉଛkି ଆେମ େସ ମଧ�ରୁ ଚୟନ କରିବାକୁ अସୁବିଧାର ସy�ଖୀନ େହଉଛୁ 

ସଚୂନାେଯାଗ� େଯ କିଛି ବfୁ ବିଗତ ମାସେର अନୁ�ନ ଦଶରୁ अଧିକ କବିତା 

ପଠାଇଛkି ଏହା-ାରା ଆମ ଇେମଲ୍ ବÅ ଭ\� େହଉଛି ଏବଂ ସ"ାଦନା 

କାଯ��େର ବାଧା ସୃ�ି େହଉଛି 

 ବାର^ାର अନୁେରାଧ ସେ\�  अେନକ ବfୁ ଟାଇପ୍ ନ କରି େଲଖା 

ପଠାଉଛkି ଏହା ଫଳେର ଆମକୁ ସ"ାଦନା ପବୂ�ରୁ अନୁ�ନ अ��ାଧିକ ପୃ.ା 

ନିେଜ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପତି� କା ପ�କାଶନେର ବିଳ^ େଦଖା 

େଦଉଛି ଦୟାକରି ନିଜସ� େଲଖା ଟାଇପ୍ କରି ମାଇେକ� ାସ×୍ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର 

ପଠାm ଯଦି ଟାଇପ୍ କରି ପାରୁନାହାkି ତା େହେଲ अନ� ଉପାୟ କରm 

ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଫାଇଲେର ପଠାଉଥିବା େଲଖାକୁ ୱାଡ୍� ଫାଇଲେର ପଠାm 

 ହ� ାଟ୍ ସଆପ୍ େର େଲଖା ପଠାm ନାହW ଏହା ସ�ୀକାଯ�� େହବନାହW େକବଳ 

ଇେମଲ୍ -ାରା ହW େଲଖା ପଠାm  

ପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀପତି� କାେର ଥିବା ବ�ାକରଣଗତ ତ� �ଟି ପାଇଁ ସ"ାଦକ eମାପ�ାଥ�ୀ    
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